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التحقيق مع مجموعة شيعية
في مصر بتهمة ازدراء السنّة

»األوقاف« المصرية: القول بقتل المرتد
عن اإلسالم.. رأي ضعيف

القاهرة � يو.ب���ي.آي: ذكرت صحيفة مصرية 
امس ان نيابة أمن الدولة العليا في مصر حتقق 
مع نحو 12 شخصا من بينهم استرالي وعراقيان 
ومغربي ومصريان بتهم تتعلق بنش���ر املذهب 

الشيعي في مصر.
وقال���ت صحيفة »املصري الي���وم« ان األمن 
املصري وجه الى املجموع���ة ومن بني أعضائها 
الكاتب والناشط املصري الشيعي صالح الورداني 
تهما تتعلق بسب ولعن الصحابة وازدراء املذهب 

السني.
ووفقا لألدلة التي قدمها األمن والتي نشرتها 
»املصري اليوم« فان املتهمني اقروا خالل التحقيق 
بأنه���م يعترفون بخالفة علي بن أبى طالب فقط 
وال يعترفون بخالفة اخللفاء الراش���دين الذين 

تولوا اخلالفة قبله.

وتقول الصحيفة ان املتهمني أقروا بان خالفة 
علي »خالفة إلهية« في ح���ني ان خالفة اخللفاء 
الراشدين الذين سبقوه أبوبكر الصديق وعمر بن 

اخلطاب وعثمان بن عفان »خالفة بشرية«.
واستنادا للصحيفة فإن النيابة وجهت االتهام 
أيضا الى مغربي من ضمن املجموعة اسمه أحمد 
حس���ن اليماني كونه يدعي املهدي املنتظر الذي 

يؤمن به الشيعة.
وكانت صحف اس���ترالية ذك���رت ان مواطنا 
اس���تراليا هو صفاء العوادي اختفى في القاهرة 
بعد أيام من مشاركته في ندوة حوارية تلفزيونية 

على قناة صفا.
وذكرت »املصري اليوم« ان العوادي والعراقيني 
واملغربي اعتقلوا في مطار القاهرة أثناء محاولتهم 

مغادرة مصر.

القاهرة: قال مستشار وزير األوقاف للثقافة 
د.محمد عبدالغني شامة ان الرأي القائل بأن املرتد 
عن اإلسالم يقتل هو »رأي ضعيف« ولم يرد في 

القرآن نص يقضي بذلك.
ونقل املوقع الرسمي للتلفزيون املصري عن 
شامة استدالله بقوله تعالى )ان الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن 
اهلل ليغفر لهم وال ليهديهم سبيال(، موضحا انه 

ال سلطان على حرية العقيدة لدى األشخاص.

وأدت تلك الكلمات الى تذمر عدد كبير من أئمة 
وخطباء وزارة األوق���اف الذين حضروا افتتاح 
الدورة اجلديدة للموسم الثقافي للمجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية، والذي غاب عنه وزير األوقاف 
د.محمود حمدي زقزوق، بينما حضر األمني العام 
للمجلس األعلى للشؤون اإلسالمية د.محمد الشحات 
اجلندي، ومستشار وزير األوقاف الشيخ محمد 
عبداملجيد زيدان، وعميد كلية أصول الدين بجامعة 

األزهر د.بكر زكي عوض.

)رويترز( ناشط اسرائيلي يضرب ملصق أوباما باحلذاء 

احلذاء في طريقه إلى ملصق صورة أوباما

بيروت ـ ندى مفرج سعيد 
وفي نفس احللقة حقق طوني خليفة في 
برنامجه »للنشر« مبوسمه الرابع اجلديد سبقا 
اعالميا من خالل استضافته للقس االميركي 
تيري جونز الذي كان قد دعا الى حرق القرآن 
ثم تراجع.حيث أطل جونز للمرة األولى على 
شاشة عربية مباشرة على الهواء »عبر لينك« 
من الواليات املتحدة األميركية، وواجهه من 
داخل االستديو كل من: الشيخ د.محمد أنيس 
أروادي – عضو املجلس االس����المي األعلى، 
واملطران جورج صليبا - مطران جبل لبنان 
للسريان األرثوذوكس. وكانت مواجهة حامية 
أدارها بحنكة مقدم البرنامج طوني خليفة 
مستهال احلوار بالتأكيد على استئذان املراجع 
الروحية اللبنانية في اجراء هذا احلوار وهذه 

املواجهة. 
واستطاع الشيخ أروادي انتزاع اعتراف 
م����ن جونز بأنه ال يعرف ش����يئا عن القرآن 
الك����رمي وأنه لم يقرأه أصال. اما املطران فقد 

أعلن صراحة براءة الكنيس����ة من جونز في 
ش����تى أنحاء العالم وليس في لبنان وحده. 
بينما كرر جونز كالمه الس����ابق وأس����لوبه 
املعهود في االساءة الى االسالم وإلى القرآن 
ولم ينكر ما واجهه به الضيوف من كونه ال 
يشكل حتى في أميركا نفسها أكثر من حالة 
تضم خمسني مناصرا في كنيسته. هذا ومت 
اختصار املوضوع بوجود ايجابية واحدة ملا 
فعله جون����ز أال وهي ان االديان ضده وضد 

بادرته املستنكرة. 
واستضاف خليفة ايضا النائب السابق 
واالعالم����ي ناصر قنديل، بينم����ا قابله عبر 
»اللينك« النائب ايلي ماروني – عضو كتلة 
الكتائب، كما كان����ت مداخلة للنائب عباس 
هاشم – عضو كتلة االصالح والتغيير عبر 
الهاتف، وجاء الكالم في غالبيته حول اتهام 
الفرقاء بعضهم لبعض بالتس����لح استباقا 
حل����رب مقبلة نفاها كل األطراف رغم تبادل 

اتهامات التسلح.

. . و»جونز« صاحب دعوة حرق القرآن ضيفا في برنامج »للنشر«

رشق ملصق لصورة أوباما
باألحذية والبيض في تل أبيب

تل أبيب � أ.ف.پ: اقدم نحو 
50 من الناش���طني االسرائيليني 
اليمينيني مس���اء االثنني في تل 
ابيب على رشق ملصق للرئيس 
االميركي باراك اوباما باألحذية 
والبيض استنكارا للضغوط التي 
ميارسها من اجل احلصول على 
جتميد جديد للتوسع االستيطاني 
اليه���ودي في الضف���ة الغربية 

احملتلة.
وجتم���ع املتظاه���رون امام 
سفارة الواليات املتحدة في تل 
ابيب مرددي���ن هتافات معادية 
للرئيس االميركي وحاملني الفتات 
كتب عليها »اميركا، يجب جتميد 
اوباما اآلن« او »اسرائيل ليست 

كيتشاب، كفوا عن الضغط«.
ومتارس ضغوط دولية مكثفة، 
اميركية، على  وعلى االخ���ص 
رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني 
نتنياهو لكي يصدر جتميدا جديدا 

للبناء في مس���توطنات الضفة 
انتهاء  الغربي���ة احملتلة بع���د 
التجميد اجلزئي االول ملدة عشرة 

اشهر في 26 سبتمبر املاضي.
وقد حذر الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس من انه لن يواصل 
الس����الم املباشرة  مفاوضات 

مع اس����رائيل التي بدات في 2 
س����بتمبر في واشنطن، اذا لم 
يستجب نتانياهو لهذا املطلب. 
العربية  اقرت اجلامع����ة  وقد 
اجلمعة موق����ف عباس لكنها 
امهلت الواليات املتحدة شهرا 

القناع اسرائيل.

مينكا كيلي 

لوس اجنيليس � د.ب.أ: اختارت 
مجلة الرجال األميركية »اسكواير« 
املمثلة مينكا كيل���ي لتكون أكثر 
النس���اء األحياء »إثارة« في عام 

.2010
وأج���رت املجل���ة مقابل���ة مع 
كيل���ي في عددها الذي س���يصدر 
في نوفمبر املقبل، تتحدث خاللها 
جنمة املسلسل التلفزيوني األميركي 
»فرايداي نايت اليتس« عن كيفية 
انتقالها إلى عالم الش���هرة بعد أن 
كانت تعمل ممرضة، وتكشف عن 
األوقات الصعبة التي مرت بها خالل 
حياتها مع والدتها التي كانت تعمل 
عارضة تعر »استريبتيز« ووالدها 
الذي كان عازفا موسيقيا في فريق 

»ايروسميث« الشهير.
ومنذ انتهاء دورها في مسلسل 
»فرايداي ناي���ت اليتس«، ظهرت 
كيلي في مسلس���ل »بارنتهود«، 
وس���تظهر أيضا في فيلم يعرض 
قريب���ا بعنوان »ذا روم ميت« مع 
املمثلة األميركية اليتون ميستر.

وكانت املجلة منحت سابقا لقب 
املرأة األكثر إثارة لكل من املمثالت 
هال بيري وسكارليت جونسون 

وتشارليز ثيرون.

مينكا.. أكثر النساء األحياء »إثارة«

عادل معتوق وسوزان متيم أيام الوفاق

معتوق لطوني خليفة: األحمدية كانت تنقل أخبار سوزان 
لطلعت وتسجيل جديد يلفّ حبل المشنقة حول رقبته

بيروت - وكاالت: اس����تضاف  
االعالمي طوني خليفة في برنامجه 
للنشر عادل املعتوق زوج سوزان 
متيم الذي أكد ان هناك مغالطات 
جرت في سياق احملاكمة واختتمها 
باإلعالن ع����ن محاكمة جتري في 
لبنان مستعرضا قضايا خطيرة 
ومثيرة من بينها تورط والد سوزان 
متيم في تسهيل عملية اغتيال ابنته 
عن طريق ارشاد طلعت الى مكان 
اختبائها، وتورط الصحفية نضال 
األحمدية في قبض رش����اوى مع 
الزوج األول للضحية علي مزنر 
وتزويدها طلعت مصطفى بأخبار 

سوزان، واألهم الكالم عن احتمال 
توجيه التهمة الى معتوق نفسه 
رغم تأكد األهل ان القاتل هو محسن 
السكري بتحريض من هشام طلعت 
)حسب كالم الضيف معتوق زوج 

الضحية(.
من جهة أخرى، أكد عادل معتوق 
انه ميتلك تسجيالت هاتفية لرجل 
األعم����ال املصري هش����ام طلعت 
املتهم بالتحريض على  مصطفى 
قتل سوزان متيم. وقال لصحيفة 
»الش����روق« املصرية املس����تقلة، 
انه س����يقدم التسجيالت للقضاء 
اللبناني للحصول على حكم بإعدام 

املتهمني »بغض النظر عن احلكم 
الذي س����تصدره محكمة النقض 
املصرية في القضية عند عرضها 
عليه����ا«. وكان قاض����ي التحقيق 
في بي����روت أجل نظ����ر الدعوى 
املرفوعة من معتوق ضد هش����ام 
طلعت وش����قيقه طارق ومحسن 
الس����كري الى 20 ديسمبر املقبل. 
ورفض معتوق الكشف عن فحوى 
املكاملة املسجلة التي يدعي حيازتها، 
لكن مصدرا مطلعا أكد للصحيفة 
ان املكاملة املفترضة يقول خاللها 
هشام طلعت لشخص آخر: »اذبح 

سوزان ذبحا«.

تيري جونز في مداخلة مع طوني وضيوفه في برنامج »للنشر«


