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القاهرة ـ أ.ش.أ: أكد مفتي الديار املصرية 46
د.على جمعة ان اإلسالم قد أباح حرية العقيدة، 
مبرهنا على ذلك بقــــول اهلل عز وجل )فمن 
شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر( و)ال إكراه في 
الدين(، مشــــيرا إلى أنه ال توجد نص أو آية 
في القرآن الكرمي تدعو إلى إرغام اإلنسان على 

اعتناق عقيدة معينة.

وقال املفتيـ  خالل األمسية الرمضانية التي 
نظمها الليلة قبــــل املاضية املجلس املصري 
للشؤون اخلارجية برئاسة السفير محمد شاكر 
والتي امتدت على السحور بحضور جراح القلب 
املصري العاملي د.مجدي يعقوبـ  إن من يكفر 

فحسابه عند اهلل يوم القيامة.
وفيما يتعلق بحق اإلنسان في تغيير ديانته، 

قال د.جمعة ان القضية املثارة في الوقت الراهن 
حول السيدة التي أعلنت إسالمها البد أن تتم 
مناقشتها مبوضوعية وبدون إثارة، موضحا 
انه على عقالء األمة ان يراجعوا أنفســــهم في 
هذا التوتر املفتعل الذي ليس له أساس، وقال 
إننا نرفض أن تتم هذه اإلثارة على أرض مصر 

بهذه الصورة التي وصفها بأنها »غبية«.

جمعة: اإلسالم يبيح حرية العقيدة وال يوجد نص في القرآن يرغم اإلنسان على اعتناق عقيدة معينة

تصاعد حملة التنديد في أميركا ضد مخطط حرق المصحف في فلوريدا
وقسيس كنيسة حرق القرآن يتراجع: قد نعيد النظر بعد تحذيرات بترايوس

كلينتون تصف العمل بـ»الوقح« واالتحاد األوروبي يندد والرئيس اللبناني اعتبر األمر منافياً لتعاليم الديانات السماوية ومسيحيو سورية يستنكرون

برلـــن ـ د.ب.أ: قال 
الكاريكاتيـــر  رســـام 
كـــورت  الدمناركـــي 
ويســـترجارد انه غير 
نادم على نشر الرسوم 
الكاريكاتورية املسيئة 
للنبي محمد ژ والتي 
أثار نشرها عام 2005 
حالة من الغضب الشديد 

في العالم اإلسالمي.
وقال ويســـترجارد 
في تصريحات لصحيفة 
»دي فيلت« األملانية في 

عددها الصادر اليوم اخلميس: »السخرية الدمناركية ال 
جتمل أحدا، ال امللكـــة وال رئيس الوزراء وال القس وال 

أي رمز ديني«.
ويعيـــش ويســـترجارد )75 عاما( حتـــت حماية 
الشـــرطة بعد التهديدات التي تلقاها في أعقاب نشـــر 

هذه الرسوم.
وقال رسام الكاريكاتور: »السخرية مستفزة دائما«، 
مشيرا إلى أن االستفزاز يجب أن يؤدي إلى إعادة التفكير 

واملعرفة.
وبالنسبة خلطط كنيسة أميركية حلرق القرآن في 
ذكرى هجمات احلادي عشر من سبتمبر 2001 قال رسام 

الكاريكاتور انها ال تخدم هذا الهدف.
ومن املقرر أن يحضر ويسترجارد في مدينة بوتسدام 
األملانية مراسم تسليمه جائزة اإلعالم التي يقدمها احتاد 

»إم 100« للصحافين.

صاحب الرسوم الكاريكاتورية المسيئة 
للنبي ژ: أرفض حرق القرآن

كورت ويسترجارد

اآلخر واحترامه.
وأدان مســــيحيو ســــورية 
الدعوة معتبرين ان دعوته هذه 
تهدف الى التفرقة بن املسلمن 
واملسيحين وترتبط بحمالت 
»صهيونيــــة« ونقلت صحيفة 
النائب  تشرين احلكومية عن 
العام في دمشــــق  البطريركي 
للروم امللكين الكاثوليك املطران 
جوزيف العبســــي وصفه لهذا 
التصرف باملخزي معتبرا القس 
صاحب هذه الفكرة انسانا ليس 
عاقال وما يقوم به عمل شيطاني 
الن ابســــط قــــراءة لالجنيــــل 

ترفضه.
واشار املطران العبسي الى 
ان تصرف القس تيري جونز 
يدل على عدم معرفته بالقرآن، 
موجها اليه دعوة لزيارة سورية 

ليعرف حقيقة االسالم.
مبوازاة ذلك، عززت السلطات 
إجــــراءات األمن في  األميركية 
مدينة جينسفيل بوالية فلوريدا، 
حيث مقر املركز الذي يرأســــه 

جونز.
وقال مديــــر االتصاالت في 
املدينة بوب وودز انه »لضمان 
فــــإن مدينة  العامة  الســــالمة 
جينســــفيل تراقب الوضع عن 
كثــــب مع وضــــع خطط تضم 
مجموعــــة واســــعة من خطط 
الطوارئ«. ولم يذكر تفاصيل 
أخرى عن اإلجــــراءات األمنية 
املخطط لها مشيرا إلى مخاوف 

أمنية.

الديانات  ذلك مناف لتعاليــــم 
السماوية.

واستهجن سليمان بحسب ما 
جاء في بيان صادر عن مكتبه 
ما اعلنتــــه مجموعة دينية في 
الواليــــات املتحدة عــــن نيتها 
احراق نسخ من القرآن الكرمي 
على املأل، معتبــــرا ذلك منافيا 
بصورة صارخة لتعاليم الديانات 
السماوية السمحة ويتناقض 
كليا مع منطق حوار احلضارات 

واالديان والثقافات.
ودعا الــــى التبصر مليا في 
التعاليم املســــيحية واملفاهيم 
االنسانية التي تشدد على محبة 

التي اطلقتها كنيســــة  الدعوة 
اميركية معادية لالســــالم في 
فلوريدا الحراق مئات املصاحف 

السبت.
وصرحت املتحدثة للصحافين 
ان املمثلة العليا )اشتون( حتترم 
كل املعتقدات الدينية وهذا العمل 
غير صائب، في اشارة الى اعالن 
قس اميركي خطته حرق مئات 
املصاحف في ذكرى هجمات 11 

سبتمبر 2010.
هذا وأدان الرئيس اللبناني 
ميشال ســــليمان عزم كنيسة 
اميركية معادية لالسالم احراق 
مصاحــــف الســــبت معتبرا ان 

العلمانين وقادة الرأي«.
حضر حفل اإلفطار نحو 230 
ضيفا بينهم سفراء وقادة من 
منظمات غير حكومية و70 من 

قادة املسلمن األميركين.
وقالت كلينتون »الليلة ونحن 
نحتفل معــــا فلنفكر في كيفية 
بناء صالت عريضة وعميقة من 
الفهم املتبادل واالحترام املتبادل 
والتعاون بن الشعوب من كافة 
املعتقدات في األعــــوام املقبلة 

داخليا وخارجيا«.
وامس قالت متحدثة باسم 
وزيرة خارجية االحتاد االوروبي 
كاثرين اشتون ان االحتاد يدين 

نسخ من القرآن يعرض حياة 
اجلنود األميركين في أفغانستان 
والدول اإلسالمية األخرى ملزيد 
من املخاطر موافقا ما اعلنه سابقا 
القوات االميركية وقوات  قائد 
حلف شمال االطلسي )الناتو( 
افغانستان اجلنرال ديڤيد  في 

بترايوس.
وعبر غيبس عن قلق االدارة 
االميركية ملثل هذه املخططات.

وانضم وزير العدل االميركي 
اريــــك هولدر حلملــــة التنديد 
بالقول ان تنفيذ مخطط حرق 
املصحف ســــيكون عمال »غبيا 

وخطيرا«.
وعقد وزير العدل اجتماعا مع 
مسؤولن دينين في واشنطن 
لدرس الوسائل الكفيلة بوضع 
حد العمــــال العنف ضد االفراد 
التــــي ترتكب  او املؤسســــات 
بدوافع دينية. وبعد االجتماع 
نقلت فرحانة خيرا التي مثلت 
الوزير  جمعية اســــالمية عن 
قوله ان مشــــروع مركز »دوف 
وورلد أوت ريتش« حلرق نسخ 
من املصحف هو غبي وخطير. 
كذلك قالت وزيــــرة اخلارجية 
االميركية هيــــالري كلينتون 
اقامته  افطــــار رمضاني  خالل 
وزارة اخلارجية »انا متشجعة 
الواضحة وبدون  االدانــــة  من 
اي التباس لهــــذا العمل الوقح 
والصادرة عن جميع املسؤولن 
االميركين وعن جميع الديانات. 
وكذلك عن املسؤولن االميركين 

واشــــنطن ـ وكاالت: فيمــــا 
تصاعــــدت حملــــة التنديد في 
الواليــــات املتحدة ضد مخطط 
حلرق نسخ من القرآن الكرمي في 
كنيسة أميركية، قال القس تيري 
جونز راعي كنيسة »دوف وورلد 
اوت ريتش« في جاينســــفيل 
بفلوريــــدا التي تخطط الحياء 
ذكرى هجمات احلادي عشــــر 
من سبتمبر 2001 في نيويورك 
وواشــــنطن باحراق نسخ من 
القــــرآن الكرمي، في تصريح له 
أمس انه يدرس اخليارات في هذا 
املوضوع بعد تصاعد التحذيرات 

من هذه اخلطوة.
وقال جونز لـ »سي ان ان« 
ان كنيســــته تنظر بجدية الى 
حتذيرات قائد القوات االميركية 
بافغانســــتان، اجلنرال ديڤيد 
بترايوس الذي توقع ان تؤدي 
اخلطوة الى تصاعد العنف ضد 
وحداته وتهديد حياة اجلنود، 
خاصة بعد املظاهرات الغاضبة 
التي اجتاحت العديد من الدول 

االسالمية.
واضاف كنا قد اتخذنا قرارا 
حازمــــا في هذا األمــــر، ولكننا 
ندرس خياراتنا بجدية ونحاول 
ان نعرف التداعيات التي قد تقع 
التي نريد  والرسالة احلقيقية 

ارسالها.
 وجاء على رأس حملة التنديد 
البيت األبيض حيث قال املتحدث 
باسمه روبرت غيبس ان خطط 
راعي كنيســــة فلوريدا حلرق 

كلينتون تندد بخطط إحراق نسخ من القرآن الكرمي خالل إفطار رمضاني أقامته وزارة اخلارجية في واشنطن أول من أمس )أ.ف.پ(

يمني يقتل مواطنه بسبب خالفهما على »السمبوسك«
صنعـــاء ـ يو.بـــي.آي: قتـــل ميني امس 
االول بســـبب خـــالف مع آخر علـــى وجبة 
 »السمبوسك« أي رقاقات اجلبنة ما أدى إلى
مقتلـــه فـــي مديرية بنـــي مطـــر مبحافظة 

صنعاء.
وأفادت وزارة الداخلية اليمنية بأن اخلالف 
بدأ بن الشخصن بسبب الوجبة الرمضانية 

في ســـوق قنه في مديرية بني مطر وتطور 
اخلالف الى استخدام السالح األبيض »اجلنبية« 
وانتهى مبقتل سليم السامعي البالغ من العمر 

30 عاما.
وذكرت أن اجلاني )35 ســـنة( قام بطعن 
السامعي بسالحه األبيض 3 طعنات في الظهر 

أدت إلى وفاته في احلال.

دمشق ـ يو.بي.آي: قتل شاب سوري على يد 
ابن خاله انتقاما ألخيه الذي قتل قبل 17 عاما في 

محافظة الرقة شرق سورية.
ونقل مصـــدر محلي أن حمد )30 عاما( أطلق 
النار على ابن خاله عبداهلل )19 عاما( وأرداه قتيال 
في احدى قرى منطقة تل ابيض )600 كلم( شمال 

شرق العاصمة دمشق.
وأضاف املصدر أن هذه اجلرمية البشعة جاءت 
على خلفية جرمية قتل أخرى وقعت قبل نحو 17 

عاما ذهب ضحيتها أحمد شقيق حمد على يد املدعو 
حسن والد املغدور عبداهلل وذلك بعد ادعائه أنه 

يقيم عالقة غير شرعية مع زوجته.
وكان القاتل حسن قضى عقوبة على جرميته 
بالســـجن نحو خمس سنوات قبل أن يخرج من 

السجن ليتوفى قبل نحو سنتن.
وقام القاتل اجلديد بتسليم نفسه إلى اجلهات 
املعنية في تل أبيض كما قام بتســـليم مسدسه 

الذي استخدمه في القتل.

سوري يثأر لشقيقه بعد 17 عامًا على مقتله

حلمي بكر: زوجاتي أجمل من هيفاء! خالد يوسف: واثق من دخولي الجنة!

لتوضيح الكثير من األحداث التي 
قدمها وحيد حامد في مسلســــله، 
مشــــيرا إلى أن التصوير يتم في 
دولة عربية لم يسمها. وطالب أحمد 
سيف اإلسالم حسن البنا التلفزيون 
املصري بعرض املسلسل اجلديد 
»البنا رحلة لم تنته« عمال مببدأ 
تكافؤ الفرص، ونفيا لوجود دعم 
حكومي ملسلسل »اجلماعة«، مشددا 
على أن املسلسل اجلديد لن يقدم 
إال حقائق ووقائــــع معروفة دون 

تشويه أو مجاملة.

متباينة بن صناع املسلسل الذين 
اعتبروا نهايته منطقية متهيدا للبدء 
فــــي تصوير جزء ثــــان، وقيادات 
في جماعة اإلخوان وجنل حســــن 
البنــــا الذين أكدوا حذف احللقتن 
األخيرتن من املسلسل بأوامر أمنية 

خوفا من التعاطف مع اإلخوان.
وقال البرملاني املنتمي جلماعة 
اإلخوان محسن راضي في تصريحات 
صحافية إن اجلماعة قررت تصوير 
مسلســــل بعنوان »البنا رحلة لم 
تنتــــه« بعد عيد الفطر مباشــــرة 

القاهرة ـ د.ب.أ: فوجئ جمهور 
التلفزيونــــي املصري  املسلســــل 
»اجلماعة« الثالثاء املاضي في نهاية 
احللقة 28 بانتهاء املسلســــل دون 
سابق إنذار لتتم كتابة جملة على 
الشاشة مفادها ان هناك جزءا ثانيا 
من العمل الذي أثار جدال واسعا في 

الشارع املصري.
وتنــــاول املسلســــل، الذي بدأ 
عرضه مع أول أيام شهر رمضان، 
سيرة مؤســــس جماعة »اإلخوان 
املســــلمون« الشيخ حســــن البنا 
ومراحل تطور اجلماعة التي جتاوز 
عدد أعضائها املالين في أنحاء مصر 

خالل سنوات قليلة.
وكان معلنــــا منذ بدء تصوير 
املسلســــل أنه جــــزء واحد ينتهي 
باغتيال مؤسس اجلماعة ومشهد 
جنازته اخلالية من املشيعن بأوامر 
أمنية إال أن العمل انتهى في احللقة 
28 دون موقف درامي واضح ميكن 
اعتباره نهاية لعمل فني أثار اجلدل 
حتى لو كان هناك جزء ثان منه.

وشهد الثالثاء املاضي تصريحات 

القاهرة ـ ام.بي.سي: نفى 
املوسيقار املصري حلمي بكر 
الشـــائعات التي ترددت عن 
أمنيته بالزواج من املطربة 
اللبنانية هيفاء وهبي، مؤكدا 
أن كل زوجاته الثمانية تتفوقن 

على هيفاء في اجلمال.
وبينما وصـــف املطربة 
السورية أصالة بأنها تعاني 
من الفشـــل، شدد املوسيقار 
علـــى أنه لم ينتقـــد الفنان 
املصري عمرو دياب من أجل 

تامر حسني.
وقال حلمي بكرـ  في مقابلة 

مع برنامج »بلســـان معارضيك« على قناة »القاهرة والناس« 
الفضائية االثنن املاضي: »زواجي من هيفاء وهبي كان شائعة 
وتوافقت مع كذبة أبريل، لكني لم أمتن الزواج منها أبدا، خاصة 

أن كل زوجاتي أجمل منها«.
وحول اتهامه باملزواج واملتصابي لزواجه 8 مرات، اعترف 
املوسيقار املصري بأنه تزوج 8 مرات، وآخر زوجاته تصغره 
بـ 40 سنة، إال أنه قال: »اسأل زوجتي ما الذي يعجبها فّي حتى 
تتزوجني وتغار علي بشدة وعمري 73 عاما. السيدات تعجب 

بي وتفضلني ألنني »راجل«، وأعرف أحترم السيدة«.
وأضاف أنه هو الـــذي يطلق زوجاته، ولم تطلب أي منهن 
الطالق، »وآخر زوجة طلقتها بســـبب الفنانة السورية أصالة 
نصري، ألنها تدخلت في املوضوع حتى تصلح بينهما«، مشيرا 
إلى أن أي زوجة من زوجاته كانت تطلب التمثيل كان يطلقها، 
وأنه كتب على باب شـــقته »اللي هتسأل جاي منن ورايح فن 

تبقى طالق«.
ونفى املوسيقار القول بأن سبب انتقاده لعمرو دياب وإشادته 
بتامر حسني هو مجاملة لصديقه محسن جابر صاحب شركة 
عالم الفن الذي يعمل فيها تامر، مشيرا إلى أنه لم ينتقد »عمرو« 

أو يقلل منه عندما قال إنه مغن وليس مطربا.

ـ  القاهـــرة 
إم.بي.ســـي: أكد 
املخرج املصري 
يوســـف  خالد 
انـــه كان يحفظ 
معظـــم ســـور 
الكرمي،  القـــرآن 
حاليـــا  وانـــه 
يكمل اي سورة 
عندما يسمعها، 
مشـــيرا الى انه 
أخطاؤه  لديـــه 
مثل اي شخص، 
لكنـــه واثق من 
دخولـــه اجلنة 
رحمة  بفضـــل 
ســـبحانه  اهلل 

وتعالى.
وكشـــف عن 

انـــه عاش 3 قصص حب، من بينها قصته مع طليقته وأم أوالده، 
كما انه عاش عالقات كثيرة لكنه لم يشعر فيها بحب حقيقي، الفتا 

الى انه كتب وصيته خالل إجرائه عملية جراحية.
وقال يوســـف في مقابلة مع برنامج »أنـــا« على قناة »درمي« 
الفضائية االثنن املاضي: »حفظت معظم سور القرآن الكرمي، لكن 
لألســـف مع مرور الزمن وعدم مراجعتي عليها بدأت أنسى، لكن 

مبجرد أن تقرأ السورة علّي أستطيع أن أكملها«.
وأوضـــح املخرج املصري أنه ال يخاف من املوت إطالقا، إال انه 
يخشـــى جدا من املرض، مشـــيرا الى انه في هذه احلالة سيكون 

عاجزا ويحتاج دائما الى املساعدة والعون من اآلخرين.
وكشف يوسف انه كتب وصيته قبل ان يخضع لعملية جراحية 
في الركبة، على الرغم من ان العملية بسيطة )إزالة الغضروف( 
إال انه شدد على ان فكرة الغياب عن الوعي تخيفه، خاصة انه قد 

ال يرجع مرة ثانية للحياة، لذلك كتب وصيته وقتها.
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حلمي بكر

خالد يوسف

املخرج مؤمن املال

سكينة محمدي

مشهد من مسلسل »اجلماعة«

المال: الجزء السادس من باب الحارة.. »سر«
كما نفى وجود »صدامـــات« مع املمثلن، بل 
»الدرامـــا كاحليـــاة، هناك من يلتحـــق بها ومن 
يتركها. والعمل بعد 5 ســـنوات يحتاج لبعض 

التغييرات«.
واعتبر أن غياب شـــخصية »النمس«، التي 
يقدمها املمثل مصطفى اخلاني، جاء خلدمة احملور 
الرئيسي للشـــخصية، »وقد أدى الدور املطلوب 
منه في هذا اجلزء في 12 حلقة. أما ســـبب غيابه 

فسيظهر في احللقتن املقبلتن«.
وعن ســـبب متيز »باب احلارة«، رغم تنوع 
وتعدد األعمال الدرامية التي تتناول البيئة الشامية، 
قال املال ان »األعمال الشامية األخرى تقدم الدراما 
في قالب بيئي شامي. نحن نقدم حبا وخيرا بقالب 
درامي«. كذلك نفى املخرج وجود أي إسقاط سياسي 
في أحداث املسلســـل، قائال »في اجلزء اخلامس 
حاولنا إغناء احلياة االجتماعية، فركزنا على محور 
اجلاسوسية ومحاولة متزيق احلارة من الداخل 

ليخف اإلسقاط. لكن اإلسقاطات حتصل«.

املشروع وهو باب احلارة«.
ويتابع »نحن نحب املمثل ونغار عليه ونحث 
على استخراج طاقته. لذلك يظهر املمثل بصورة 

مختلفة عن األعمال األخرى«.

دبيـ  العربية.نت: امتنع املخرج مؤمن املال عن 
تأكيد أو نفي تقدمي جزء جديد من مسلسل »باب 
احلارة«، معتبرا أن اجلزء اخلامس، الذي يعرض 
حاليا، كان األصعب »لضرورة احملافظة على النجاح 

غير املسبوق«، الذي حققه املسلسل.
وحل املال ضيفا على برنامج »دراما رمضان«، 
على »العربية«، فجر امس، متحدثا عن الصعوبات 
التي واجهته مع طاقم العمل خالل تصوير املسلسل، 
خاصة مع توليه مسؤولية التنفيذ على األرض، 
فيما تفرغ شـــقيقه املخرج بســـام املال ملسلسل 
آخر، بعد االنتهاء من حتديد الرؤية للمسلســـل، 

وشخصياته.
كما اعتذر عن األخطاء اإلخراجية التي حملتها 
بعض املشاهد، مرجعا سببها إلى العمل في زمن 

قياسي لتأمن ظهور املسلسل في رمضان.
وعن ســـر غياب شـــخصيات عن املسلسل، 
واالســـتعاضة عنها بأخرى جديدة، أكد املال أن 
»املشـــروع هو النجم، وان املمثلن أدوات لتألق 

طهـــران ـ رويتـــرز: قالـــت وزارة 
اخلارجية اإليرانية امس إن السلطات 
علقت حكم الرجم الصادر على سكينة 
محمدي التي أدينـــت بالزنى. وصرح 
رامن مهمان باراســـت املتحدث باسم 
وزارة اخلارجية اإليرانية لقناة »برس. 

تي.في« التلفزيونية اإليرانية الناطقة 
باالجنليزية بان »احلكم املتعلق باقامتها 
عالقات خارج اطار الزوجية علق وجتري 
مراجعته«. وكانت القضية أثارت غضبا 
دوليـــا وزادت من توتـــر العالقات بن 

إيران والغرب.

إيران: تعليق حكم الرجم الصادر
على سكينة محمدي

صحتك
عالجات الغثيان الصباحي عند 

الحامل.. مضيعة للوقت
لن��دن � يو.ب��ي.آي: وجد باحث��ون إيرلندي��ون انه خالفا 
لالعتقادات الس��ائدة فإنه ال عالج حلالة الغثيان الصباحي التي 

تعاني منها احلامل في بداية حملها.
وذك��رت صحيفة »دايلي مايل« البريطاني��ة انه بعدما كان 
العديد من النس��اء يلجأن إلى شرب ش��اي الزجنبيل وتناول 
الڤيتامينات ومضادات التأكس��د وحبوب مضادة للغثيان بغية 
التخل��ص من الغثيان الذي يترافق م��ع حملهن خلص العلماء 
م��ن جامعة دبلن إلى انه ال عالج لهذه احلالة التي حتول الفترة 

األولى من احلمل إلى جتربة بائسة.
وعمد العلماء الى التدقيق في دراسات شملت 4 آالف امرأة 
تناولن جميعا حبوبا للتخفيف من حاالت الغثيان وس��ئلن عن 

وضعهن فكان جوابهن ان تأثير غالبية العالجات ضئيل جدا.
وقالت بعض النساء ان بعض العالجات فاقمت في احلقيقة 

من وضعهن فالزجنبيل تسبب لديهن مثال بحرقة في املعدة.
وتبني ان العالج الوحيد الذي ترك تأثيرا إيجابيا وإن بسيطا 

هو عالج الوخز باإلبر.
وقالت املس��ؤولة الرئيس��ية عن الدراس��ة د.آن ماثيوز »ال 
ميكن حاليا حتديد أي ع��الج فعال وآمن للغثيان خالل احلمل 

وغالبية النساء يتقيأن«.


