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تحت الضوء
◄ ي��زخ��ر ب��رن��ام��ج ال �ك��ات��ب ش �ك��ري أن�ي��س
ف��اخ��وري بمجموعة م��ن األع�م��ال للمرحلة
امل�ق�ب�ل��ة .ف�ق��د ت�ع��اق��د م��ن خ�ل�ال ش��رك��ة «أون
الي ��ن ب ��روداك� �ش ��ن» ع �ل��ى م�س�ل�س��ل م��ن 60
حلقة ملصلحة  .lbciوبعد دخ��ول «الجديد»

عادل إمام زعيم «إخونجي»
بعد الدعوى التي رفعت
عليه بازدراء األديان وتبرئته
من التهمة ،ها هو املمثل
املصري يصافح مرشد اإلخوان
املسلمني محمد بديع،
ويتبادل الضحكات معه
خالل احتفال أقيم أول من
أمس في القاهرة

هل يجرؤ المحامي
السلفي عسران منصور
على رفع دعوى قضائية
مجددًا؟

القاهرة ــ محمد عبد الرحمن
ف� �ج ��أة ،ل ��م ي �ع��د ع � ��ادل إم � ��ام «خ� �ط� �رًا»
بالنسبة إلى اإلخوان ،ولم يعد متهمًا
ب � ��ازدراء ال��دي��ن اإلس�ل�ام��ي ف��ي أف�لام��ه.
«ال��دن �ي��ا رب�ي��ع وال �ج��و ب��دي��ع» ،ه��ذا ما
ي��وح��ي ب ��ه ال �ل �ق��اء ال � ��ذي ج �م��ع أخ �ي �رًا
النجم املصري بمرشد جماعة اإلخوان
املسلمني محمد بديع بحضور كل من
محمود عبد ال�ع��زي��ز ،وي�س��را ،ونبيلة
عبيد وعفاف شعيب ،والحوار الودي
الذي دار بني «الزعيم» ووكيل مجلس
ال�ش�ع��ب امل�ن�ح��ل أش� ��رف ث��اب��ت (ع�ض��و
ح��زب «ال �ن��ور» ال�س�ل�ف��ي) ع�ل��ى هامش
االحتفال الذي أقامه منذ أيام السفير
ال �س �ع��ودي أح �م��د ع �ب��د ال �ع��زي��ز ق�ط��ان
ف��ي ال �ق��اه��رة مل�ن��اس�ب��ة ال�ع�ي��د ال��وط�ن��ي
للمملكة.
التقى املمثل املخضرم بمرشد اإلخوان
ال � ��ذي ي�ن�ت�م��ي إل �ي��ه امل �ح��ام��ي ع �س��ران
م�ن�ص��ور ص��اح��ب ال��دع��وى ال �ت��ي اتهم
ف �ي �ه��ا إم � ��ام ب� � � ��ازدراء األدي� � � ��ان .أب� ��رزت
ال� �ص ��ورة ال �ت��ي ان �ت �ش��رت ب�ك�ث��اف��ة عبر
مواقع التواصل االجتماعي االستقبال
الحار من وكيل مجلس الشعب املنحل
ع ��ن ح � ��زب «ال� � �ن � ��ور» ال �س �ل �ف��ي أش ��رف
ث��اب��ت .ون �ق��ل ال �ح��اض��رون ع��ن م��رش��د
لا:
اإلخ � ��وان ت��رح�ي�ب��ه ب �ع��ادل إم ��ام ق��ائ� ً
«أه �ل � ً�ا ب��ال �ن �ج��م ال �ك �ب �ي��ر» ،وع� ��ن ن�ج��م
رده ب��أن اإلس�لام�ي�ين
«ط�ي��ور ال �ظ�لام» ّ
ّ
ودودون ف ��ي ال ��واق ��ع ،ل�ك� ّ�ن�ه��م ي �ب��دون
ق� �س ��اة ع �ل��ى ال� �ش ��اش ��ة .ل � ��ذا ،ارت �س �م��ت
ع�لام��ات استفهام كثيرة ،وخصوصًا
أن ال�ط��رف�ين ك��ان��ا ق��ادري��ن على تجنب
ّ

امل��واج �ه��ة ،ع �ل��ى اع �ت �ب��ار أن إم� ��ام ك��ان
ّ
أول ض �ح �ي��ة ل��وص��ول �ه��م إل� ��ى ال �ح �ك��م.
ب��ال�ت��ال��ي ب��دا للجميع ك ��أن ال�ك�ب��ار في
ّ
م �ص��ر ي �خ��وض��ون م �ع��ارك ت �ه��دف إل��ى
مغازلة ال�ش��ارع ،بينما ه��م ف��ي الواقع
مستعدون للتفاهم.

«جهاد» إسرائيلي في نيويورك
صباح أيّوب
بعد الحملة اإلع�لان�ي��ة املناهضة
ل�ل��اح � �ت�ل��ال اإلس � ��رائ� � �ي� � �ل � ��ي ،ال �ت ��ي
انتشرت لوحاتها في أنفاق مدينة
ن � �ي� ��وي� ��ورك م� �ن ��ذ م �ن �ت �ص��ف ش�ه��ر
تموز (يوليو) املاضي («األخبار»
 ،)٢٠١٢ /7/١٨س��ارع إسرائيليو
ّ
ال��والي��ات امل�ت�ح��دة ال��ى ش��ن حملة
مضادة .منذ أول من أمس ،رفعت
ّ
في أنفاق بعض محطات نيويورك
�ي أي
ل ��وح ��ات إع�ل�ان �ي��ة ت� �ق ��ول« :ف� � ّ
ح � � ��رب ب �ي��ن اإلن � � �س� � ��ان امل �ت �ح � ّ�ض ��ر
وامل� �ت ��وح ��ش ،ادع � �م� ��وا امل �ت �ح��ض��ر.
ادعموا إسرائيل ،اهزموا الجهاد».
ّ
وزي�ن��ت اللوحات بنجمتي داوود
باللون األزرق.
مطلق الحملة م��ؤس�س��ة أميركية
موالية إلس��رائ�ي��ل ت��دع��ى «م�ب��ادرة
ال��دف��اع ع��ن ال�ح��ري��ات األم�ي��رك�ي��ة».
ووف � ��ق إع�ل�ان� �ه ��ا ،ت �ف ��رز امل��ؤس �س��ة
ال� � �ن � ��اس وف � � ��ق م � �ب � ��دأ ص �ه �ي��ون��ي
ع � �ن � �ص� ��ري ب� � �ح � � ّ�ت ،ب �ي ��ن م� ��وال�ي��ن
إلسرائيل «متحضرين» واآلخرين
أي «املتوحشني».
والالفت أن هيئة النقل الحكومية
ف ��ي ن �ي ��وي ��ورك رف �ض��ت ف ��ي ال �ب��دء
إع � � �ط � ��اء رخ� � �ص � ��ة ت� �س� �م ��ح ب �ن �ش��ر
اإلعالنات اإلسرائيلية في املدينة
ألن � �ه� ��ا «ت� �س� �ت� �خ ��دم ل� �غ ��ة م �ه �ي �ن��ة
مل �ج �م��وع��ة م� ��ن ال� �ب� �ش ��ر وت �خ��ال��ف
أح ��د امل� �ب ��ادئ األس��اس �ي��ة إلع �ط��اء
الرخص اإلعالنية» .لكن املؤسسة
األم�ي��رك�ي��ة ـ�ـ�ـ اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ال��راع�ي��ة

لإلعالن نجحت في الحصول على
حكم من أحد قضاة مانهاتن أبطل
بموجبه ال�ش��رط الرسمي للهيئة
ال��رس �م �ي��ة .وه �ن��ا ت �ج��در اإلش � ��ارة
ال��ى أن الحملة اإلعالنية السابقة
امل��وال�ي��ة للقضية الفلسطينية لم
تتضمن أي إس��اءة لفظية مبتذلة
لإلسرائيليني ،بل ّ
بينت بالخرائط
ال��دق �ي �ق��ة ك �ي��ف ي �ق �ض��م االح� �ت�ل�ال
األراضي الفلسطينية.
«أي��دي �ن��ا م �ق� ّ�ي��دة» ص � ّ�رح امل�ت�ح��دث
باسم هيئة النقل آرون ّدونوفان،
الذي شرح أن الهيئة «تلقت إنذارًا
ق�ض��ائ�ي��ًا ي�ح�ظ��ر ت�ط�ب�ي��ق ال�ق��اع��دة
التي تقضي بمنع نشر اإلعالنات
املهينة» .أما مطلقو الحملة ّ
فعدوا
ذل��ك «ان �ت �ص��ارًا» وق��ال��وا «إع�لان�ن��ا
ّ
يتضمن أي ك��راه�ي��ة أو خ�ط��أ»،
ال
م �ش �ي��ري��ن ال ��ى أن ت �ل��ك امل�ل�ص�ق��ات
س� �ت� �ب� �ق ��ى ف� � ��ي ال � � � �ش� � � ��وارع وع� �ل ��ى
الباصات وف��ي األن�ف��اق على مدى
شهر.
ّ
ي ��ذك ��ر أن «م � � �ب � ��ادرة ال � ��دف � ��اع ع��ن
ال� �ح ��ري ��ات األم� �ي ��رك� �ي ��ة» اك�ت�س�ب��ت
شهرة واسعة في نيويورك بعدما
ق � � ��ادت ال �ح �م �ل��ة ال ��راف � �ض ��ة ل �ب �ن��اء
م��رك��ز ل�ل�م�س�ل�م�ين ف��ي م�ب�ن��ى ق��رب
م��وق��ع ب��رج��ي ال �ت �ج ��ارة ال �ع��امل �ي��ة.
م � � ّ�رة ج� ��دي� ��دة ،ت �ن �ص��اع ال � �ق� ��رارات
و«امل� �ب ��ادئ» األم�ي��رك�ي��ة للضغوط
اإلس ��رائ� �ي� �ل� �ي ��ة .وه � ��ا ه� ��ي ج � ��دران
ّ
م��دي�ن��ة ن �ي��وي��ورك ت�خ� ّ�ي��ر سكانها
ب�ي�ن «ال� �ح� �ض ��ارة» و«ال��وح �ش �ي��ة»
وفق املعايير الصهيونية.

م � �ن � ��ذ ص � � �ع� � ��ود اإلخ� � � � � � � ��وان وال� � �ت � � ّ�ي � ��ار
ال��دي�ن��ي إل��ى ال�ح�ك��م ،لعبوا ورق��ة الفن
واستخدموها لدغدغة رغبة البسطاء
في «التخلص من األعمال الفنية التي
ت �ح �م��ل م �ض��ام�ين إب��اح �ي��ة أو ت� ��زدري
األدي � � � ��ان» ،ب �ح �س��ب ن �ظ��رت �ه��م .ف �ب��دأت

م � � �ط� � ��ارادت امل � �ح ��ام �ي�ن ل �ل �ف �ن��ان�ي�ن ف��ي
املحاكم وهجوم الشيوخ على الفنانات
ف��ي ال �ف �ض��ائ �ي��ات .ل �ه��ذا ك��ان��ت ص��دم��ة
البعض كبيرة عندما التقى الرئيس
محمد مرسي بوفد من الفنانني وسأل
ع��ن غ�ي��اب إل�ه��ام ش��اه�ين .بعدها ظهر
الشيخ عبد الله بدر لينتقد لقاء مرسي
ب��ال �ن �ج��وم وي �ط��ال��ب ب �ل �ق��اء م �م��اث��ل مع
ال��دع��اة ث��م اختفى تمامًا .لقد وصلته
استغل
الرسالة على م��ا يبدو بعدما
ُ ّ
ال � �ن� ��زاع ب �ي �ن��ه وب�ي��ن ش ��اه�ي�ن إع�لام �ي��ًا
إلل �ه��اء ال � ��رأي ال �ع��ام ع��ن ق �ض��اي��ا أه��م.
ل�ك��ن ال��رئ��اس��ة ل��ن تقبل طبعًا أن يقال
إن مطاردة الفنانني تجري برعايتها.
ّ
ه� �ك ��ذا خ � ��رج ع � � ��ادل إم � � ��ام م� ��ن دع� ��وى
ّ
رح��ب به
ازدراء األدي ��ان أك�ث��ر ق ��وة ،ث��م ّ
املرشد العام والقيادي السلفي .كيف
رأي امل �ح��ام��ي ع� �س ��ران م �ن �ص��ور ه��ذه
ال � �ص� ��ورة؟ وه� ��ل ي �ج��رؤ ه ��و وزم �ل��اؤه
ع �ل��ى ت �ق��دي��م دع � ��اوى م �م��اث �ل��ة ق��ري �ب��ًا؟
ل ��و ف �ع �ل �ه��ا ،ف �ه��و ب��ذل��ك ي��دي��ن امل��رش��د
العام وقيادات حزب «النور» الذين لم
يجدوا غضاضة في تبادل الضحكات
مع إمام .بل إن املتحدث باسم «النور»
ّ
نادر بكار اتصل بنفسه بإلهام شاهني
وقال لها إن عبد الله بدر يمثل نفسه
ّ
ال الحزب .إذًا ،الفن قادر على التعايش
م ��ع اإلس�ل�ام� �ي�ي�ن .ل �ك��ن ال� � ��درس األه ��م
وصل إلى الذين ّ
شجعوا على مطاردة
الفنانني والتحقير بهم كأنهم بذلك
ّ
يطهرون مصر من م��رض خبيث .لقد
وصلتهم الرسالة من قياداتهم نفسها
التي ّأكدت في احتفال السفارة أول من
أمس عمق تقديرها لعادل إمام.

ّ
املحلية في رمضان بعرض
ساحة املنافسة
م�س�ل�س��ل «ال� �ع ��ائ ��دة» ،ح �س��م ف ��اخ ��وري أم��ر
�ان م �ن��ه ف ��ي امل ��وس ��م امل�ق�ب��ل
ت �ق��دي��م ج� ��زء ث � � ٍ
باالتفاق مع زياد شويري صاحب «أون الين
بروداكشن».
وسيتوسع ال��دور ال��ذي قدمه ف��ادي إبراهيم،
ّ
وخ�ص��وص��ًا أن ال �ج��زء األول ك��ان��ت بطولته
ّ
ش �ب��ه م�ط�ل�ق��ة ل �ك��ارم��ن ل��ب��س (ال � �ص ��ورة).
كذلك ُ
سيدخل فاخوري شخصيات جديدة
س�ت�س�ن��د إل ��ى ن �ج��وم ل �ب �ن��ان �ي�ين ،وس�ي�ج��ري
االت�ف��اق معهم قبل انتهائه م��ن كتابة كامل
النص.
◄ يحيي وائل كفوري حفل انتخاب ملكة
جمال لبنان  2012مباشرة على & LBCI
 LBC Europeالسبت املقبل.
وي�ق��دم النجم اللبناني خ�لال الحفل أغاني
أل�ب��وم��ه ال�ج��دي��د «ي��ا ض�ل��ي ي��ا روح ��ي» ،ال��ذي
�ان
ط��رح��ه أخ �ي �رًا ف��ي األس� ��واق وي �ض��م  9أغ� ٍ
لبنانية هي« :بزعل عليك»« ،سكرت بوابي»،
«قلبي ب��إي��دك»« ،صفحة وط��وي�ت�ه��ا»« ،حتى
ن �ل �ت �ق��ي»« ،ه �ل �ق��د ب �ح �ب��ك»« ،غ� ��رب� ��وك» ،و»ي ��ا
ضللي يا روحي»،
ّ
ويصور أغنية «صفحة وطويتها» مع املخرج
سعيد املاروق ،الذي انتهى بدوره من تجهيز
الفكرة.
◄ ن � ��ال اإلع�ل��ام� ��ي ط ��ون ��ي خ �ل �ي �ف��ة ل�ق��ب
أفضل مذيع عن برنامجه الرمضاني «زمن
اإلخ � � � ��وان» ف ��ي اس �ت �ف �ت��اء أج ��رت ��ه ص�ح�ي�ف��ة
«امل�ص��ري ال�ي��وم» بإجماع النقاد وبتصويت
الجمهور.
◄ ب �ع��د ف ��وز ال �ف �ي �ل��م اإلي ��ران ��ي «ان �ف �ص��ال»
ألصغر فرهادي بجائزة األوسكار ألفضل
فيلم أج�ن�ب��ي ف��ي ش�ب��اط (ف �ب��راي��ر) امل��اض��ي،
أع �ل��ن وزي� ��ر ال �ث �ق��اف��ة واإلرش � � ��اد اإلس�ل�ام��ي
اإلي��ران��ي م�ح�م��د حسيني م�ق��اط�ع��ة إي��ران
لـ«أوسكار  ،»2013بسبب ما وصفه بـ«فشل
املنظمني في اتخاذ موقف رسمي إلدانة فيلم
«براءة املسلمني»».
وك ��ان ال�ح�س�ي�ن��ي ق��د أع �ل��ن ف��ي وق��ت سابق
اخ�ت�ي��ار الفيلم ال�ك��وم�ي��دي «م�ك� ّ�ع��ب السكر»
ل� �ل� �م� �خ ��رج اإلي� � ��ران� � ��ي رض� � ��ا م� �ي ��ر ك��ري �م��ي
للمشاركة في مسابقة األف�لام األجنبية في
«أوسكار .»2013
ّ
◄ أفادت صحيفة الـ«إندبندت» بأن محكمة
أميركية أمرت «هيئة اإلذاعة البريطانية»
 BBCبتسليمها لقطات غير مستخدمة من
فيلم وثائقي عن الزعيم الفلسطيني ياسر
ع ��رف ��ات .ف �ي �م��ا ي �س �ع��ى م �ح��ام��ون ي�م�ث�ل��ون
ضحايا وأقرباء أميركيني قتلوا في هجمات
ح��ول ال �ق��دس إل��ى ال�ح�ص��ول ع�ل��ى ال�ل�ق�ط��ات،
العتقادهم أنها ستساعد في إثبات وجود
ّ
الفلسطينية،
صلة بني التفجيرات والسلطة
وه��و م��ا ي�م� ّ�ك�ن�ه��م م��ن رف��ع دع ��وى قضائية
مدنية للمطالبة بتعويضات م��ن السلطات
الفلسطينية.
ّ
وذك � � � ��رت ال �ص �ح �ي �ف ��ة أن «ه� �ي� �ئ ��ة اإلذاع� � � ��ة
البريطانية» رفضت طلب القاضي األميركي
بحجة أن االم�ت�ث��ال ل��ه م�ض� ّ�ر باستقالليتها
التحريرية وبقدرتها على جمع األخبار.
◄ ك �ش��ف امل �غ �ن��ي ال �ل �ب �ن��ان��ي ال�ف�ل�س�ط�ي�ن��ي
موسى في حوار إذاعي عن استعداده لطرح
ألبوم يضم مجموعة من األغنيات العراقية،
ولفت إلى «أنني سأغني قريبًا على طريقتي
راجع يتعمر العراق».

