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بعد رجم مسلمة أوكرانية ملشاركتها في مسابقة ملكة اجلمال

رجل دين إيراني: عقوبة الرجم حتى املوت ال توجد في الشريعة 
اإلسالمية والرجم في اللغة العربية يعني النبذ والطرد!

أو املطرود، وان مصدر كلمة الرجم 
في اللغة العربية ال يعني الضرب 
باحلجر فق���ط، بل يعني الطرد 
والنبذ باملذلة حتى ال يرتكب الغير 

مثل هذه الرذيلة.
ثم أش���ار إلى أن ما نقل من 
حديث بهذا اخلصوص ضعيف 
للغاية، كما أن القصص بخصوص 
تطبيق عقوب���ة الرجم ال ميكن 

توثيقها.
وفي إش���ارة إلى ما حدث في 
أوكراني���ا أكد أن ذلك ال يتطابق 
حتى م���ع الفه���م اخلاطئ لهذه 
العقوبة، حيث يجب إصدار احلكم 
في محكمة صاحلة بحضور قاض 
عادل، فال يجوز لكل من هب ودب 

أن يطبق الشريعة بنفسه.
وفي الوقت الذي أش���ار إلى 
قاعدة »احلدود تدرأ بالشبهات« 
تساءل أحمد قابل قائال: هل عقوبة 
املشاركة في مسابقة ملكة اجلمال 

هي الرجم؟

في بعض البلدان اإلسالمية من 
قبيل إيران وباكس���تان وشمال 
نيجيريا ونشرت صورة لإليرانية 
س���كينة محمدي احملكوم عليها 

بالرجم حتى املوت.
وأضافت »ديل���ي ميل« نقال 
عن منظمة العف���و الدولية أنه 
بالرغم من أن عام 2010 لم يشهد 
تنفيذ هذه العقوبة في أي بلد من 
البلدان، إال أن احملاكم اإليرانية 
أصدرت في العام نفسه 10 أحكام 

بالرجم ضد 10 من النساء.
الدي���ن اإليراني  وقال رجل 
احملسوب على احلركة اإلصالحية 
في إيران أحمد قابل ان الرجم في 
اإلس���الم مفهوم رمزي يراد منه 
»نبذ« م���ن يرتكب الزنا وليس 

عقوبة »قتل حتى املوت«.
وأض���اف »ان فه���م املذاهب 
اإلسالمية للرجم فهم خاطئ، ففي 
القرآن هناك إشارة إلى الشيطان 
بالرجيم، واملرجوم هنا هو املنبوذ 

كعقاب للمراهقة املسلمة نتيجة 
ملشاركتها في مسابقة ملكة اجلمال 
في أوكرانيا وعثر على جسدها في 

الغابة القريبة من قريتها.
ونقلت الصحيفة عن صديقات 
كاتيا قولهن إنها كانت مشغوفة 
باألزياء واملوضة، ونالت املرتبة 
السابعة، ولكن مبا أنها ولدت في 
أسرة مسلمة وجد الشبان الثالثة 
أن تصرفها هذا يستحق عقوبة 
الرجم ظن���ا منهم أنهم يطبقون 

بذلك »الشريعة اإلسالمية«.
وذك���ر التقرير أن الش���رطة 
وجدت جسد املجني عليها بعد 
أسبوع من اختفائها، وألقي القبض 
فورا على املشتبهني الثالثة حيث 
اعت���رف أحدهم والذي يبلغ من 
العمر 16 عام���ا ويدعى »بيحال 
قايض���ف« بأنه ليس نادما على 

فعلته.
وناقشت الصحيفة البريطانية 
التي نشرت اخلبر »عقوبة الرجم« 

دبي � العربية: قال رجل الدين 
اإليراني اإلصالحي أحمد قابل إنه 
ال توجد في الشريعة اإلسالمية 
عقوبة الرج���م باحلجارة حتى 
املوت، وإنها وردت كمفهوم رمزي 
في القرآن الكرمي لكنها فهمت خطأ، 
وإن »الرجم« في اللغة العربية 

يعني النبذ والطرد.
جاء ذلك تعليقا على الضجة 
املثارة حاليا في وسائل اإلعالم 
العاملية ح���ول رجم املس���لمة 
األوكرانية كاتيا كورن من سكان 
جزيرة القرم على البحر األسود 
بواسطة ثالثة من أبناء جلدتها 
بتهمة املشاركة في سباق ملكة 
اجلمال والذي نالت فيه الشابة 
البالغة من العمر 19 عاما املرتبة 

السابعة.
وقال���ت صحيف���ة »ديل���ي 
مي���ل« البريطانية الثالثاء على 
الثالثة  االنترنت إن املس���لمني 
كاتيا كورنقاموا بتطبيق »قانون الشريعة« 

أحمد قابل

االحتفال بالعيد املاسي 
للملكة إليزابيث في يونيو 2012

جاسوسة سابقة تتولى 
رئاسة حترير صحيفة اقتصادية في روسيا

املاضي في منصب رئيس حترير 
صحيفة »فينش����ر بزنس نيوز« 

لألخبار االقتصادية.
وقال����ت تش����امبان لوكال����ة 
الروس����ية لألنباء:  »نوفوستي« 
»أصبحت رئيس����ا للتحرير. إنها 
)صحيفة( صغيرة غير واس����عة 

االنتشار«.
ووعدت تش����امبان ف����ي بيان 
نش����رته الصحيفة عبر موقعها 
اإللكتروني بأن تعمل على زيادة 
نسخ التوزيع وحتسني الوسائط 
املتعددة ومحتوى الصحيفة بشكل 

عام.
وتعرضت تش����امبان وعشرة 
روس آخرين لالعتقال في الواليات 
املتحدة في يونيو 2010 لالشتباه 
في ضلوعهم بالتجسس لصالح 

موسكو.
وعاد املعتقلون في يوليو من 
إلى روس����يا  العام املاضي  نفس 
ف����ي اطار صفق����ة مقاب����ل أربعة 
أش����خاص متهم����ني م����ن جانب 
الكرملني بالتجسس لصالح وكاالت 

استخبارات أجنبية في البالد.

الكومنول���ث  املتح���دة ودول 
البريطاني وتختتم االحتفاالت 
باملوكب امللكي الى كنيسة سانت 

بول.

� د.ب.أ: جرى تعيني  موسكو 
الروسية آنا تشامبان التي تعرضت 
لالحتجاز بس����بب التجسس ومت 
ترحيلها من الواليات املتحدة العام 

لندن � أ.ش.أ: حتتفل امللكة 
اليزابيث الثانية بالعيد املاسي 
العتالئها العرش البريطاني في 
الثاني من يونيو من العام املقبل 

.2012
وقال بيان صادر عن قصر 
باكنغهام امس أن االحتفاالت 
ستستمر ملدة اربعة أيام وتشمل 
إبحار اسطول مكون من 1000 
سفينة وقارب في نهر التيمز 
وستكون امللكة موجودة على 
البارجة امللكية في الثالث من 

يونيو 2012.
وس���تتم دعوة الشعب الى 
مش���اركة وجب���ة الغ���داء مع 
اجليران واألصدقاء في الرابع 

من يونيو.
وس���تعلن احلكوم���ة يوم 
اخلام���س من يونيو من العام 
املقبل إجازة رسمية مبناسبة 
العيد املاسي بينما يتم تغيير 
اجازة عي���د العمال الى الرابع 
من يونيو حتى تصبح اإلجازة 

اربعة أيام متواصلة.
امللكة إليزابيثوتقام االحتفاالت في اململكة 

آنا تشامبان

الشيخ احلصني للمتقاعدين: اإلنتاج
 في احلياة والتمتع بها ال ينتهيان بانتهاء الوظيفة

جائزة السالم األسترالية 2011
لعالم اللغويات األميركي ناعوم تشومسكي

كانبرا � أ.ش.أ: فاز الفليسوف وعالم اللغويات 
األميركي الشهير نعوم تشومسكي بجائزة السالم 
االسترالية لهذا العام 2011، وذكرت هيئة اإلذاعة 
االسترالية ان تشومسكي سوف يزور سيدنى 
في شهر نوفمبر المقبل إللقاء كلمة في االحتفال 
الذي يقام بمناس���بة فوزه عالوة على تس���الم 
قيمة الجائ��زة الت��ي تقدر بنحو خمسين ألف 

دوالر.
وقالت اإلذاعة االسترالية إن تشومسكي انضم 
بفوزه بهذه الجائزة إلى كل من االسقف ديزموند 
توتو كبير أس���اقفة جنوب افريقيا والناشطة 
الفلسطينية المعروفة حنان عشراوي وباتريك 
دودسون أحد ابرز الناشطين المدافعين عن حقوق 

السكان األصليين الذين نالوا هذه الجائزة في 
األعوام السابقة.

وكان تشومس���كي قد شغل اهتمام الصحف 
ووس���ائل اإلعالم الدولية بعد انتقاداته الحادة 
لقيام واشنطن مؤخرا باغتيال اسامة بن الدن 
زعيم تنظيم القاعدة في باكستان حيث وصفها 
بأنها »عملية اغتيال محسوبة ومدبرة، وتنطوي 
على أكثر من انتهاك للقواعد األساسية للقانون 
الدولي »كما اثار تشومسكي أيضا قدرا من الشكوك 
حول دور بن الدن في احداث الحادي عشر من 
سبتمبر اإلرهابية لعام 2001 وقال تشومسكي 
»ان ما ردده الرئيس األميركي باراك اوباما بهذا 

الصدد يفتقر الى الصحة«.

أنت من اختاره بنفس���ك دون 
إجبار«، وأضاف: »أنا مجرب ملا 
أقول لكم اآلن، فال شك أنك ستبدع 
وستظهر مكنوناتك وجل طاقتك، 
التقاعد  لتكون متميزا، ففترة 
عن العمل الوظيفي هي انطالقة 
للبدء في عمل شخصي تؤسسه 
املتقاع���د«. وأوضح  أيها  أنت 
الشيخ صالح أن الرئاسة تتيح 
الفرصة أمام املتقاعدين للعمل 
التطوعي، ليظفروا بالباقيات 

الصاحلات.

أك����د  وكاالت:   � الري����اض 
العام لشؤون املسجد  الرئيس 
احلرام واملسجد النبوي، الشيخ 
صالح بن عبدالرحمن احلصني، 
أن اإلنتاج في احلياة والتمتع بها 
ال ينتهيان بانتهاء فترة العمل 
بالوظيف����ة، بل ت����زداد احلياة 
إشراقا في وجه الطموحني من 
املتقاعدي����ن الذين يبحثون عن 

مجاالت أخرى.
جاء ذل����ك في كلمته باحلفل 
السنوي لتكرمي موظفي وموظفات 
العمل،  املتقاعدين عن  الرئاسة 
والبالغ عددهم واحدا وخمسني 
متقاعدا ومتقاعدة، والذي نظمته 

الرئاسة برعايته.
وأوض����ح الش����يخ احلصني 
الفرصة متاحة للمتقاعدين  أن 
واملتقاع����دات بعد ت����رك ميدان 
العم����ل، عارض����ا لتجربته مع 
الوظيفي بع����د أن كلف  العمل 
مبهمتني هما: اإلشراف على هيئة 
اخلبراء، وعلى صندوق التنمية 

العقاري.
وقال الشيخ احلصني: »العمل 
العاطفة،  االختي���اري يري���ح 
ويدفعك نحو التقدم، ألنه عمل 

رحيل تايلور إحدى بطالت 
مسلسل »ذي كوسبي شو«

مقتل 4 أشخاص في إعصارين 
ضربا  والية  أميركية

طعن نفسه ليتفادى احملكمة 

إخضاع جنود روس الختبارات 
املخدرات للمرة األولى

لوس أجنليس � يو.بي.آي: توفيت املمثلة األميركية 
كالريس تايلور التي أدت دور والدة بيل كوس����بي في 
مسلسل »ذي كوسبي شو« الكوميدي الشهير عن عمر 

93 سنة.
ونقل موقع »بيبول« األميركي عن املتحدث باس����م 

تايلور إعالنه عن وفاتها 
إثر تعرضها ألزمة قلبية 
مش����يرا إلى انه����ا كانت 
محاط����ة بعائلتها عندما 

فارقت احلياة.
يش����ار إلى ان تايلور 
رشحت جلائزة »إميي« في 
العام 1986 عن دور والدة 
الدكتور كليف هاكستايبل 
في املسلسل الذي يحمل 
االسم عينه والقت شهرة 
كبيرة بفض����ل إطاللتها 
في مسلسل »ذي كوسبي 

شو«.وشاركت تايلور في العديد من املسرحيات والبرامج 
التلفزيونية واإلذاعية واألفالم التلفزيونية والسينمائية 
وكانت من أبرز مساعدي املمثلني األميركيني من أصل 

افريقي في تسعينيات القرن املاضي.

ماساشوس����تس � أ.ش.أ: أعلنت مصادر رسمية في 
والية »ماساشوستس« الواقعة في شمال شرق الواليات 
املتحدة مقتل أربعة أشخاص على األقل في إعصارين 

ضربا الوالية )األربعاء(.
وقال »سكوت ماكلود« املتحدث الرسمي باسم وكالة 
إدارة الطوارئ للوالية � حسبما ذكرت قناة »فرانس 24« 
االخبارية )اخلميس( � إن اإلعصارين يعدان األعنف وغير 
مس����بوقني في ماساشوستس، مؤكدا أن سوء األحوال 

اجلوية عصفت بنحو 20 منطقة في الوالية.
ومن جانبه، أعلن حاكم الوالي����ة »ديفال باتريك« 
حالة الطوارئ حيث مت حشد 1000 جندي من احلرس 

الوطني في إطار تكثيف خدمات اإلنقاذ.
يذكر أن إعصار ضرب مدينة »جوبلني« الواقعة في 
والية »ميسوري« بوسط الواليات املتحدة في شهر مايو 

املاضي وراح ضحيته 142 شخصا على األقل.

فلوريدا � يو.بي.آي: طعن أميركي نفسه واختلق قصة 
تعرضه للسرقة في محاولة منه لتفسير عدم حضوره 

إلى احملكمة لدفع مبلغ مالي مخصص إلعالة أوالده.
ونقلت صحيفة »يانت بيترسبيرغ تاميز« األميركية 
عن الشرطة في فلوريدا قولها ان مايكل شيروبينو )51 
سنة( قال لهم ان رجلني هاجماه في منزله وطعناه في 

معدته وفرا ومعهما حوالي 4 آالف دوالر تخصه.
لكن الشرطة أش����ارت إلى ان الرجل اعترف بعدها 
بأنه طعن نفس����ه بقطعة زجاج واختلق قصة السرقة 
لتبرير تغيبه عن جلسة احملكمة وتفادي دفع 4 آالف 
دوالر إلعالة أوالده. ووجه إلى شيروبينو حتذير وعليه 

املثول أمام احملكمة بتهمة اإلدالء بإفادة كاذبة.

موسكو � د.ب.أ: أعلن ناطق باسم اجليش الروسي  أن 
أفراد الطواقم املسؤولة عن الصواريخ النووية الروسية 
سيخضعون للمرة األولى الختبارات الكشف عن تعاطي 
املخدرات.وجتري اختبارات الكشف عن تعاطي املخدرات 
خالل الش����هر اجلاري وتطبق على اجلنود والضباط 
العاملني في سالح الصواريخ العابرة للقارات وتتمثل 
املهمة الرئيسية لهذه الصواريخ في ردع الواليات املتحدة 
والصني عن إطالق صواريخ عابرة للقارات على روسيا.

وقال الكولونيل فادمي كوفال إن التقييمات ستكون قادرة 
على حتديد الفرد الذي تعاطى املخدرات العام املاضي.
ونسبت وكالة انترفاكس الروسية لألنباء عن كوفال 
قوله إن بعض األفراد س����يخضعون الختبارات كشف 
الكذب وتقييمات نفسية لتحديد مدى أهليتهم لشغل 

الوظيفة في قوات الصواريخ االستراتيجية.

»غوغل« تكشف اختراق حسابات مشتركني 
في »جيميل« وترجح أنه من الصني

راكب يثير جلبة في طائرة ليدخل احلمام
القاهرة � وكاالت: تعرض قائد الطائرة املصرية 
القادمة من بانكوك ملوقف غريب بعد أن فوجئ بأحد 
الركاب يخالف قواعد السالمة ويثير جلبة مع الركاب 

وطاقم الطائرة ألنه يريد دخول احلمام.
وعلى الفور أبلغ قائد الرحلة رقم 961 القادمة 
من بانكون برج املراقب���ة بوجود راكب على منت 

الطائرة يخالف قواعد األمن والسالمة ويعد خطرا 
على سالمة الطائرة والركاب.

وفور وصول الطائرة توجه رجال األمن إللقاء 
القبض على الراكب الذي اعتذر عما بدر منه، معلال 
ذلك بأنه كان يريد دخول دورة املياه بش���دة، ومت 

التصالح وإنهاء اخلالف.

بكني � س����ان فرانسيسكو � رويترز: قالت شركة 
غوغل عمالق اإلنترنت إنه يشتبه أن متسللني صينيني 
حاولوا سرقة كلمات املرور اخلاصة مبئات املشتركني 
في حس����ابات البريد اإللكتروني التابع لها املعروف 
باس����م »جيميل« مبا في ذلك كلمات مرور ملسؤولني 
كبار في االدارة األميركية.وقالت »غوغل« إن املتسللني 
فيما يبدو من جينان عاصمة إقليم شاندونغ بشرق 
الصني.ويوجد بجينان واحد من ستة مكاتب لالستطالع 
الفني تابعة جليش التحرير الشعبي وبها كلية فنية 
ربط محققون أميركيون الع����ام املاضي بينها وبني 

هجوم سابق على »غوغل«.
وقالت واش����نطن إنها حتقق في مزاعم »غوغل« 
في حني قال مكتب التحقيقات االحتادي )إف.بي.آي( 
إنه يعمل مع »غوغل« بعد الهجمات اإللكترونية التي 
استهدفت شركات متعددة اجلنسيات أثارت قلقا عامليا 

بشأن أمن اإلنترنت.

وحاول متسللون مؤخرا اختراق ومراقبة حسابات 
للبريد اإللكتروني من خالل سرقة كلمات املرور لكن 
»غوغل« قالت على مدونتها الرس����مية إنها رصدت 

احلملة »ومنعتها«.
ويأتي هذا الكش����ف بعد أكثر من عام من كش����ف 
»غوغل« عن تعرض أنظمتها لهجوم إلكتروني قالت 
إنها رصدت مصدره في الصني وقد يزيد هذا من توتر 

العالقات بني »غوغل« وبكني.
وفي العام املاضي انس����حبت »غوغل« جزئيا من 
الصني التي هي اكبر س����وق لإلنترنت على مستوى 
العالم من حيث عدد املستخدمني بعد خالف مع احلكومة 

بشأن الرقابة والتعرض لعملية تسلل خطيرة.
وقالت »غوغل«: »كشفنا مؤخرا حملة جلمع كلمات 
املرور اخلاصة باملستخدمني« من خالل ممارسة يخدع 
من خاللها مس����تخدمو الكمبيوتر إلعطاء معلومات 

حساسة.

الشيخ احلصني
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