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هل أهدر الشيخ الغزالي دم »فرج فودة«؟
األميرة بياتريس بكت حزنًا

على تحطم سيارتها في حادث سير
إيقاف بث قناة »الناس« الدينية لمخالفتها 

شروط الترخيص الممنوح لها

البق يجتاح واشنطن.. وأميركا تعجز عن مقاومته

القاه���رة � وكاالت: اعتمد أس���امة صالح رئي���س الهيئة العامة 
لالستثمار القرارات الصادرة عن مجلس إدارة املنطقة احلرة العامة 
اإلعالمية بإيقاف بث قناة »الناس«، بشكل مؤقت اعتبارا من اليوم 
وذلك ملخالفة شروط الترخيص املمنوح لها على الرغم من إنذارها 
عدة مرات، ويس���تمر اإليقاف حلني توفيق أوضاعها وقيامها بإزالة 

أسباب املخالفة.
وتقرر كذلك إيقاف القن���وات »خليجية« و»احلافظ« و»الصحة 
واجلمال« التابعة لشركة »البراهني« العاملية لذات األسباب، وتوجيه 
إن���ذار لقناتي »أون تي.في« التابعة لش���ركة »ه���وا ليميتد« وقناة 
»الفراعني« التابعة لش���ركة »فيرجينيا لإلنت���اج اإلعالمي«، وذلك 
ملخالفتهما أيضا لش���روط الترخيص الص���ادر لهما، بينما تواصل 
قناة »احلكمة« الفضائية البث على القمر الصناعي »نور سات« وال 

يشملها قرار هيئة االستثمار اخلاص بقنوات النايل سات.
وأكد رئيس هيئة االستثمار أن هذه القرارات تأتي نتيجة رصد 
بعض املخالفات لشروط التراخيص املمنوحة لهذه القنوات، مشيرا 
إلى أن مجلس إدارة املنطقة احلرة العامة اإلعالمية قام بإعداد مراجعة 
للضوابط العامة واخلاصة للعمل باملنطقة اإلعالمية، وإضافة بعض 
الضوابط العامة واملبادئ التي يتعني على جميع القنوات الفضائية 
مراعاتها مس���تقبال فيما تقدمه على شاش���اتها، وذلك بهدف ضمان 
مزيد من االلتزام من جانب القنوات مبيثاق الشرف اإلعالمي ومبادئ 

العمل باملنطقة.

واشنطن � د.ب.أ: أصيبت العاصمة األميركية واشنطن هذا اخلريف 
ببالء حشرة البق الكريهة، التي حتط بأجنحتها على النوافذ وعلى 
الواجهات اخلش���بية للمنازل وأصبحت منتش���رة في معظم أرجاء 

املدينة.
ويواجه من يقدم على قتلها مش���كلة انبع���اث الرائحة الكريهة 
التي تصدرها، والتي تذكر حس���ب قول الكثيري���ن باألقدام النتنة 

من العرق.
والبق حش���رة بنية اللون، ال يزيد طولها عن نصف سنتيمتر، 
وغالبا ما تثير االشمئزاز مبجرد النظر إلى قرون استشعارها، ولكن 

أكثر ما يثير التقزز فيها هو رائحتها الكريهة.
وبدأ »غزو« هذه احلشرة واملعروفة ببق الفراش للعاصمة األميركية 
والتي متتص دم اإلنسان، إلى أن خرج األمر عن السيطرة، وانتشرت 
اآلالف من احلش���رات الكريهة الرائحة في منازل األميركيني، بحيث 
أصبحت ش���ركات مكافحة احلشرات تشكو من كثرة الطلبات على 

خدماتها، بحيث لم تعد قادرة على تلبية طلبات املشتكني.
وكانت األميركية املتقاعدة فران بالك )78 عاما( من مدينة ثورمونت 
بوالي���ة ماريالند من بني األميركيني الذين أصابهم بالء احلش���رات، 
وقالت: »إنه شيء فظيع بشكل ال يصدق، فعلت كل شيء للتخلص 

من هذه احلشرات، لكني لم أفلح«.

لن����دن � يو.بي.آي: بكت األميرة بياتريس جنلة ابن ملكة 
بريطانيا األمير أندرو وزوجته الس����ابقة دوقة يورك سارة 

فيرغيسون حزنا على حتطم سيارتها في حادث سير.
وقالت صحيفة ديلي اكسبريس امس ان األميرة بياتريس 
البالغة من العمر 22 عاما واملصنفة خامسة في ترتيب والية 
العرش كانت تقود سيارتها )بي إم دبليو( البالغ سعرها 20 
ألف جنيه اس����ترليني أي ما يعادل نحو 32 ألف دوالر حني 
علقت بني حافلة للنقل العام وحافلة سياحية في واحدة من 

أكثر الساحات ازدحاما في العاصمة لندن.
واضافت الصحيفة أن األميرة الش����ابة صدمت سيارتها 
الفاخرة باحلافلتني في ساحة هايد بارك كورنر وسط لندن 
من دون أن تصاب بأذى لكنها نزلت من سيارتها وهي تبكي 
حزن����ا عليها واتصلت بوالديها عبر هاتفها اجلوال إلبالغهما 
بالنبأ. واشارت إلى أن عنصر حماية كان إلى جانب األميرة 
عند وقوع احلادث وقام بالتعامل مع تفاصيل تبادل بوليصات 
التأمني مع سائقي احلافلتني واس����تدعاء سيارة بديلة لنقل 
بياتريس. وقالت الصحيفة إن سيارة األميرة تعرضت ألضرار 

يصعب اصالحها.

القاهرة � وكاالت: عاصفة جدل 
التي أطلقها  أثارتها »الفتوى« 
مستشار وزير األوقاف املصري 
للثقافة د.محمد عبدالغني شامة، 
التي اعتبر فيها الرأي القائل ان 
املرتد عن اإلسالم يقتل هو »رأي 
ضعيف«، ول����م يرد في القرآن 
نص يقضي بذلك بل يجب على 

السلطات حمايته وتأمينه.
فرغم استناد شامة إلى قول 
اهلل تعالى )إن الذين آمنوا ثم 
كفروا ثم آمنوا ث����م كفروا ثم 
ازدادوا كفرا لم يكن اهلل ليغفر 
لهم وال ليهديهم سبيال(، موضحا 
أنه ال سلطان على حرية العقيدة 

لدى األشخاص.
ففي حني هلل كثيرون لهذا 
الرأي واعتبروه ضمانة جديدة 
حلرية العقيدة، إال أن هذا الرأي 
تسبب في تذمر عدد كبير من أئمة 
الذين  وخطباء وزارة األوقاف 
حضروا افتتاح الدورة اجلديدة 
للموسم الثقافي للمجلس األعلى 
للشؤون اإلسالمية، والذي غاب 

عنه د.محم����ود حمدي زقزوق 
وزير األوقاف، خصوصا أن وزير 
األوقاف نفسه وليس مستشاره 
ال يعتبر مصدرا للفتوى املخولة 
بدار اإلفتاء املصرية أو مشيخة 

األزهر الشريف.
وتتركز أهم حيثيات اجلدل 
املثار على خطورة هذه الفتوى 
انها تأتي في وقت بالغ احلساسية 
في أعقاب ظه����ور عدة حاالت 
بني مسلمني دخلوا في الديانة 

املسيحية، وذلك حتت ضغوط 
الش����باب  رمبا يصادفها آالف 

املسلمني من فقر وبطالة.
وقد ندد كثيرون برأي شامة 
مس����تحضرين ش����هادة العالم 
اإلسالمي اجلليل الشيخ محمد 
الغزالي أمام القضاء في أعقاب 
اغتيال املفكر فرج فودة حيث 
اعتبره الغزالي »كافرا ومرتدا« 
ملا جهر به من أفكار ودون من 
كتابات. وفي ش����هادة الشيخ 
محمد الغزالي في أثناء محاكمة 
القاتل أفتى بج����واز »أن يقوم 
أفراد األمة بإقامة احلدود عند 
تعطيلها.. وإن كان هذا افتيات 
على حق السلطة، ولكن ليس 
عليه عقوبة، وهذا يعني أنه ال 
يجوز قتل من قتل فرج فودة« 

حسب تعبيره.
وبهذا اعتبر موقف الغزالي 
مدافعا عن قاتلي فودة حني قال: 
الفريضة، ألن فرج  أدوا  »انهم 
فودة قال وكتب ما يخرجه عن 
دينه ويضعه في حكم املرتد«.

توابع فتوى حماية »المرتد«..

فضيلة الشيخ محمد الغزالي

عهد كامل 

األميرة بياتريس 

عرائس »Made in China« تغزو مصرمجلة إلكترونية للقاعدة: كيف تقتل األميركيين؟
لن����دن � يو.ب����ي.آي: ذك����رت 
صحيفة ديلي تليغراف الصادرة 
ام����س أن تنظيم القاعدة بزعامة 
أسامة بن الدن أصدر العدد الثاني 
من مجلة على ش����بكة االنترنت 
تقدم إلى عناصره إرشادات كيف 
يقتلون أكبر عدد من األميركيني 
ومن ضمنها قسم عن قتل الناس 

بالشاحنات الصغيرة.
إن املجلة  وقالت الصحيف����ة 

االلكترونية اسمها »إلهام« وحتتوي 
على 74 صفحة من بينها مقدمة 
كتبها بن الدن »تشجع على اجلهاد 
الفردي لقتل األميركيني والغربيني 
وتعد مؤشرا على أن تنظيم القاعدة 
ابتعد عن ش����ن عمليات ارهابية 
كبيرة بسبب سهولة احباطها من 
قبل وكاالت االستخبارات الغربية 
واجته نحو تنفيذ عمليات ارهابية 

فردية«.

وأضاف����ت أن مجل����ة القاعدة 
»تقدم ف����ي مقال حت����ت عنوان 
»آلة احلصاد املطلقة« افكارا عن 
التي ينفذها  العمليات االرهابية 
رج����ل واحد مثل ربط ش����فرات 
حادة أمام شاحنة صغيرة ومن 
ثم استخدامها لقتل املارة وتنصح 
بقيادة الش����احنة بأقصى سرعة 
ممكنة مع التحك����م بها لتحقيق 

أقصى قدر من املذبحة.

القاهرة � وكاالت: رمبا تكون 
بشرى للشباب العربي، واملصري 
عل����ى وجه اخلص����وص، ونقمة 
شديدة على املصريات، مواصفاتها 
مثالية، واس����عارها زهيدة تقبل 
الزواج منك دون ش����رط او قيد، 
وال تكلفك سوى ألفي دوالر، هذه 
هي العروس الصينية التي غزت � 
مثل كل املنتجات الصينية � بيوت 
املصريني، وازاحت عرائسهم متاما 

كما ازاحت بضائعهم ومنتجاتهم 
الوطنية.

األمر ليس مزحة وال ضربا من 
اخليال، بل انه واقع اشتكت منه 
كثير من االسر املصرية بعد االقبال 
املتزايد من جانب الشباب املصري 
خاصة م����ن جاوزوا اخلامس����ة 
والثالثني من اعمارهم دون زواج 
على شبكة االنترنت لعقد صفقة 
احلصول على عروس صينية وهذا 

ما اكده املتحدث باس����م السفارة 
الصينية بالقاهرة: شباب مصريون 
كثيرون اتصلوا بنا لالستفسار 
عن اجراءات شراء عروس صينية، 
واذا كانت حكومتنا تترك حرية 
االختيار في الزواج، وال تعارض 
زواج مواطن او مواطنة صينية 
من اجنبية أو اجنبي، فهذا ال يعني 
وجود عرائس صينيات في صورة 

بضائع.

مذبحة »الدستور« لم تهدأ..
والبدوي يعترف بأنها غلطة عمره!

لم ته����دأ عاصفة الغضب التي أثارها د.الس����يد 
الب����دوي، رئيس حزب الوف����د »الليبرالي«، ورجل 
األعمال د.رضا إدوارد بعد اإلطاحة بإبراهيم عيسى، 
رئيس حترير جريدة »الدس����تور« وضربا مبطالب 

احملررين عرض احلائط.
وقد أشعلت اإلعالمية منى الشاذلي املعركة من 
جديد بعد أن اس����تضافت د.الس����يد البدوي، مالك 
فضائية احلياة، على برنامجها »العاش����رة مساء« 
الذي يذاع على فضائية »درمي 2«، حيث نفى االتهام 
بأنه هو الذي هدم »الدستور« قائال باللغة العامية: 
»البلكونة هي اللي وقعت عليا مش أنا اللي وقعتها«، 

موضحا أن رضا ادوارد، شريكه سابقا في الدستور، 
قام بإرسال حقائق لنقيب الصحافيني حول قضية 
شراء »الدستور« وناقشتها النقابة. وفجر البدوي 
مفاجأة مدهشة حني أكد أن إدوارد هو الذي اشترى 
»الدستور« أوال ثم عرض عليه مشاركته لعدم خبرته 
في مجال الصحافة واإلعالم وليس كما بدا في أول 
األمر أن البدوي هو من اشترى »الدستور«، األمر الذي 
يعزز الشكوك القائلة إن رئيس حزب الوفد اشترى 

»الدستور« حلساب إدوارد ألهداف معينة.
واختتم البدوي كالمه ألن ما حدث ل� »الدستور« 

ومع »الدستور« تعتبر غلطة عمره.

المخرجة السعودية عهد كامل:
فيلمي المقبل عن نساء جدة

بيروت � أ.ف.پ تعتزم املخرجة السعودية عهد 
كامل )29 عاما( بعد فيلمها »القندرجي« الذي يشارك 
ضمن مسابقة األفالم الشرق أوسطية القصيرة في 
الدورة العاشرة من مهرجان بيروت الدولي للسينما، 
تعتزم تصوير فيلم عن نس���اء جدة، املدينة التي 
انطلقت منها قبل 12 عاما الى نيويورك مؤكدة لوكالة 

فرانس برس انه »سيكون فيلما جريئا«.
وتوضح املخرجة الشابة التي كانت »أول فتاة 
سعودية تدرس فنون التحريك واإلخراج والتمثيل 
في الواليات املتحدة« انها انتهت من كتابة سيناريو 
فيلم روائي طويل عنوانه »ابتس���م انت في جدة« 
عن عائلة تعيش في جدة وحكاية ثالث نساء من 

اجيال مختلفة.
وتشرح في مقابلة اجرتها معها وكالة فرانس برس 
في بيروت »أتناول قصة مراهقة وفتاة في العشرينات 
وسيدة طاعنة في السن عن اختياراتهن ومعاناتهن 

في مجتمع مير في مرحلة نصف انفتاح.

هبوط اضطراري لطائرة قطرية بعد وفاة قائدها في الجو مجدوعة األنف واألذنين بأفغانستان تعود جميلة وفاتنة في كاليفورنيا

بيروت � وكاالت: فوجئت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم بزيارة ابنتها »ميال« 
لها خالل تصوير اغنيتها اجلديدة »يا كثر« في بيروت.وكانت نانسي قد فوجئت 
اثناء وجودها في »قصر سرس���ق« مبنطقة االش���رفية، مع فريق عمل الكليب، 
بزيارة »ميال«، التي حضرت مع جدتها، وامضت نحو س���اعتني مع والدتها في 
موقع التصوير بثت خاللهما جوا من البهجة واملرح في اجواء التصوير، حيث 

حرص اجلميع على اللعب معها.
اغنية »يا كثر« تنتمي لنوعية االغنية اخلليجية، وهي من كلمات عبدالعزيز 
امليس، ومن أحلان س���مير صفير، وتوزيع محمد مصطفى، وقد انتهت النجمة 
اللبنانية بالفع���ل من تصويرها حتت ادارة املخرج���ة صوفي بطرس في اول 

تعاون بينهما.
وقد مت تصوير الكليب على جزأين، املرحلة االولى متت في قصر »سرسق« 

مبنطقة االشرفية، بينما مت تصوير اجلزء الثاني في محافظة البقاع بلبنان.
»يا كثر« هو ثالث ڤيديو كليب تصوره نانس���ي من ألبومها االخير 7، حيث 
عرضت لها بالفعل اغنية »في حاجات«، كما تنتظر نانسي عرض اغنيتها »شيخ 

الشباب« التي انتهت من تصويرها مؤخرا مع املخرجة ليلى كنعان.

العربية: من منا ينسى األفغانية 
التي ه����زت الضمائر احلية حني 
ظهرت بأنفها املجدوع في صورة 
نش����رتها لها مجل����ة »تامي« على 
الغالف بأوائل أغسطس املاضي، 
وفيها بدت كفزاعة مخيفة اشمأزت 
ملنظرها العيون، إلى درجة اتهموا 
معها املجلة بالس����عي إلى زيادة 
املبيعات عبر املتاجرة باملآس����ي 
والدموع. أثبتت »تامي« أنها بريئة 
من الشبهات كما ثبت ليلة االثنني 
حني عادت »بيبي عائشة« كما هو 
اسمها املس����تعار، وبفضل غالف 
»تامي« األميركية، للظهور ثانية 
أمام الضمائر التي تعاطفت معها 
بالقلوب وفي الوقت نفسه شهرت 
عليها سيوف االشمئزاز ملنظرها 
املخيف، ولكن عودتها هذه املرة 
كانت مع أنف جدي����د بعد أن مت 
»ترمي����م« القدمي، فب����دت جميلة 
وفاتنة كما كانت في أفغانستان. 
ظهرت »بيبي عائشة« ليل االثنني 
على شاشات محطات تلفزيونية 
أميركية عدة، والتقطت لها صور 
مع الورا ب����وش، زوجة الرئيس 
األميركي السابق جورج بوش التي 
كتبت مقاال عنها األسبوع املاضي 
في صحيفة »واش����نطن بوست« 
وجهت عب����ره ن����داء »بضرورة 
االهتمام ملا يجري لنساء أفغانستان 
على أيدي »طالبان« وفق تعبيرها. 
ولعائش����ة، وهي أمية ال تقرأ وال 

تكت����ب وعمرها 19 س����نة قصة 
حزينة وطويلة، ميكن اختصارها 
من ي����وم هربت العام املاضي من 
مقاتل م����ع طالبان تزوجها وهي 
بعمر 12 سنة وأدمن بعدها على 
تعذيبها والتنكيل بها، كما املنتقم 
الدائم بال س����بب، فسعوا وراءها 
حتى أمسكوا بها وأعادوها ثانية 
إلى بيت عائلته حيث كانت تقيم 
كخادم����ة تنام أحيانا في حظيرة 
احليوانات، وحكمت محكمة قبلية 

تابعة لطالبان بقطع أنفها وأذنيها 
لهروبها من بيت الزوج، وخولته 
هو نفسه وأسرته بتنفيذ العقاب، 
جروها إلى تلة قريبة من البيت، 
وهناك أمس����ك بها شقيق زوجها 
منعا لالنتفاض حني تنفيذ العقاب 
وهيأ الوضع بإحكام للزوج، فأقبل 
عليها بسكني حاد أسرع به نحو 
أنفها وجدع����ه بالكامل، ثم لوى 
رأسها املضرج بالدم وهي تصرخ 
وتستغيث وهوى بالسكني على 

أذنها فقطعها، ث����م قطع الثانية 
أيض����ا، ومن بعده����ا رموها في 
البرية وبجانبها األنف واألذنان 
املقطوعتان وع����اد أفراد العائلة 

وكأن شيئا لم يكن.
هذا ما روته »التامي« وغيرها 
فيما بعد عما حدث لعائشة في 
قريتها الواقعة بإقليم »أورزوغان« 
البش���تون عادات  حيث لقبائل 
وتقالي���د هن���اك بعضها غريب 
وال يصدق���ه أحد، ومنها واحدة 

تس���تهدف الزوج حني يش���عر 
باخلج���ل م���ن أفع���ال زوجته، 
فيعتبرونه كمن فقد أنفه، لذلك من 
املمكن أن تكون محكمة الطالبان 
مالت الختراع هذا العقاب إرضاء 
للزوج الذي خولته بتنفيذه حفظا 
لكرامته كرجل بدأ يش���عر بأنه 
أصبح بال أنف لشدة جمال الفتاة 
التي تزوجها غصبا عنها وراح 
الرج���ال »تبحلق«  يرى عيون 
فيها بجوع جس���دي تتضور له 
األعصاب، فرغب على ما يبدو في 
افتعال ما يجعلها قبيحة في نظر 

اآلخرين، وكان له ما أراد.
ومن التلة هربت »بيبي عائشة« 
إلى بيت عمها تستصرخه أن يحملها 
إلى مستشفى قريب، فرفض العم 
وأقفل ف����ي وجهها الباب، وجرت 
من مكان إلى آخر حتى عثر عليها 
عمال لإلغاثة وهي دامية، فنقلوها 
إلى ملجأ »جمعية من أجل نساء 
أفغانستان« في كابول، وكانت شبه 
فاقدة النطق من صدمة ما حل بها، 
ثم عرضوها على أطباء عاجلوها، 
وآخرين نفسيني، فتحسنت بعض 
الش����يء مع الوقت، إلى أن بدأوا 
يفكرون في نقله����ا إلى الواليات 
املتحدة إلخضاعها جلراحة جتميل 
وترميم تعيد إليها أنفها وأذنيها، 
وهي عمليات معقدة متت عبر زرع 
قطع من أجزاء أخرى من جسمها 

مكان املجدوعة من األنف.

سعودي يطلق عروسه في شهر العسل 
لمشاركتها الدائمة في البرامج اإلذاعية

20 ألف دوالر غرامة لرجل تسلل إلى بيت پاريس

الدوح���ة - ا.ف.پ: اعلن���ت اخلطوط اجلوية 
القطرية ان احدى طائراتها حطت بشكل اضطراري 
صباح امس في كواالملب���ور بعد ان توفي قائدها 
خالل الرحلة.وقالت الشركة في بيان انها »تاسف 
لالعالن عن وفاة كابنت الرحلة )كيو ار 645( التي 
كانت متجه���ة من مانيال ال���ى الدوحة وهو على 

متنها«، من دون ان تضيف اي تفاصيل.
وبحس���ب الش���ركة »مت حتويل مسار الرحلة 
الى كواالملبور« قبل ان تقلع مع طاقم جديد دون 
تسجيل اي مش���اكل.وذكرت الشركة انها »تضع 
سالمة وراحة مسافريها وطاقم طائرتها على رأس 

أولوياتها«.

الري����اض - يو.بي.آي: أقدم 
عريس سعودي مت عقد قرانه على 
عروسه قبل أقل من شهر على 
االنسحاب مبكرا مفضال طالق 
العروس التي لم يدخل بها بعد 
بسبب معرفته بأنها صديقة دائمة 
الحدى محطات االذاعة وانها من 
الدائمات على برامج  املتصالت 

اإلذاعة املختلفة.

العري����س لصحيفة  وق����ال 
»مباشرة« االلكترونية االربعاء 
»إنه ال ميكن أن يرتبط بأي فتاة 
تقدم على مثل هذا التصرف وال 

يحتمل ذلك«.
وتابع العريس بالقول ان كل 
الصفات واملميزات التي يرغبها 
في ش����ريكة حيات����ه كانت في 

طليقته.

واضاف انه مرت عليه »أيام 
عصيبة وصعبة قبل أن يتخذ قرار 
الطالق القاسي« ألنه ال يحتمل أن 
يعيش »مع فتاه كانت هوايتها 
االتصال بالبرامج اإلذاعية حتى 

وإن اقلعت عن ذلك«.
وقال إنه فوجئ بأن طليقته 
اسم معروف في أوساط املتابعني 

لإلذاعة.

ل���وس أجنيلي���س 
- يو.ب���ي.آي: اعتقلت 
الشرطة رجال تسلل إلى 
من���زل پاريس هيلتون 
جنمة املجتمع ووريثة 
سلسلة فنادق هيلتون في 
لوس أجنيليس وفرضت 
عليه كفالة بقمة 20 ألف 

دوالر إلطالق سراحه.
ونق���ل موقع »تي إم 
زي« األميركي عن مصادر 
أمنية قولها ان جيمس 
راينفورد تس���لل عبر 
باب احل���رس في منزل 
هيلت���ون وط���رق باب 
البيت الرئيس���ي ولكن 
اجله���از األمن���ي تدخل 
فورا واعتقل الرجل الذي 
كان يركب دراجة وحاول 

املقاومة.
إلى  ونقل راينفورد 
مركز مجاور للش���رطة 
الس���تجوابه حي���ث مت 
احتجازه وفرضت عليه 
غرامة بقيم���ة 20 ألف 

پاريس هيلتوندوالر.  

..وكما ظهرت على غالف مجلة »التامي«»بيبي عائشة« بعد عملية الترميم في كاليفورنيا

ميال مع ماما نانسي في موقع التصوير

»ميال« تزور »ماما نانسي«  في موقع تصوير »يا كثر«


