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طارق وياسر سيقاضيان كال من أساء اليهما وروج انهما ميتلكان أسهما 
في ش���ركة االتصاالت الفلس���طينية، مبن فيهم العالمة الشيخ د.يوسف 
القرضاوي، وقال ان محكمة اس���رائيلية ألزمت قن���اة تلفزيونية عبرية 
باالعتذار لنجليه إلذاعتها خبرا يتعلق بهذا املوضوع، مشيرا الى ان وسائل 
إعالم عربية روجت لهذا اخلبر الذي »ال أس���اس له من الصحة«، ومطالبا 

اجلميع باالعتذار لنجليه.

الرئيس الفلسطيني يهّدد بمالحقة القرضاوي

شوبير يواجه أزمة سياسية والسجن لمدة عامين
احمد عفيفي 

وكأن الدني���ا قد ادارت ظهرها الحمد ش���وبير 
بعد ان فتحت له ذراعيها منذ ان اعتزل الكرة بعد 
كأس العالم 90 ليدخل بعد ذلك عضوا في مجلس 
الش���عب املصري ويقتح���م الفضائيات مع بداية 
انتشارها ليصبح اغلى مذيع برامج رياضية رمبا 

في العالم العربي.
ش���وبير ش���خصية اختلف عليها الكثيرون، 
فالبعض يراه يتمتع بذكاء ش���ديد، وإال ما وصل 
الى ما وصل اليه من مناصب وحصانة وش���هرة 
اعالمية كبيرة، والبعض االخر يرى انه اخذ اكثر 
من حقه بكثير وان هناك من هم افضل منه، لكن 
ال يتمتعون باملناصب والقرب من صناع القرار، 
فمنذ سنتني او اقل بقليل نشبت معركة بني شوبير 
ومرتضى منصور عضو مجلس الشعب االسبق 
ورئيس نادي الزمالك االسبق ايضا، حيث استغل 
ش���وبير مكانته في قناة احلياة الفضائية وراح 
يسخرها بعدد س���اعات متصلة للهجوم الشرس 
على مرتضى منصور اثناء انتخابات نادي الزمالك 

املاضية، ولم يكتف بذلك بل وقع في يد منصور)سي دي( يحمل مكاملة هاتفية بني 
شوبير ومحررة صغيرة بجريدة الفجر وجه فيه شوبير سبابا غير مسبوق )باألم 

واألب( ملرتضى منصور وقال عنه وفيه ما قال مالك في اخلمر.
واس���تطاع مرتضى منصور � ألنه محام شاطر � ان يقاضي شوبير امام احملكمة 
ليصدر قرار مبنع برامج ش���وبير على هذه القناة التي فسخت عقدها معه ومنعته 

من االقتراب هو او اي من اتباعه الى مبناها.
 O T V والن ش���وبير ال يقبل الهزمية بس���هولة اس���تطاع ان يبرم عقدا مع قناة
الفضائية وايضا اذاعة الش���باب والرياضة، واالخيرة كانت سببا في قرار من وزير 
االعالم املصري انس الفقي مبنع شوبير من االذاعة والتلفزيون والفضائيات سواء 
كمعلق او مذيع او حتى ضيفا، والس���بب ان ش���وبير في برنامج له بإذاعة الشباب 

والرياضة فجر قنبلة قاصدا بها أناس���ا بعينهم 
حني قال ان بعض اعضاء احتاد الكرة املصري هم 
الذين جندوا بعض الصبية لرشق اتوبيس العبي 
منتخب اجلزائر باحلجارة حني جاؤوا ليلعبوا امام 
املنتخب املصري في ستاد القاهرة، وظن شوبير 
ان هذا التصريح سيضرب فقط من قصدهم غير 
مدرك انه ضرب البلد كلها ممثلة في جهاز مسؤول 
اسمه احتاد الكرة، فما كان من الصحف اجلزائرية 
واملنتدي���ات اال ان التقطت هذا التصريح اخلطير 
لتكتب: »وشهد شاهد من اهلها«، وهنا ادرك شوبير 
خطورة ما صرح ب���ه فاعتذر في نفس اليوم في 
برنامج »مصر النهارده« على الفضائية املصرية 
بصوت منكسر قائال: لقد تسرعت وال اعرف كيف 
قل���ت هذا الكالم، وفي نفس اليوم ايضا ذهب الى 
بيت سمير زاهر رئيس احتاد الكرة يستعطفه ان 
يقبل اعتذاره مكتوبا، لكن مجلس االحتاد بالكامل 
رفض هذا االعت���ذار مصرا على رفع بالغ للنائب 

العام ضد شوبير.
ووص���ل االمر الى مجلس الش���عب حيث قال 
النائب البرملاني عن احلزب الوطني وأمني س���ر اللجنة التشريعية عمر هريدي »إن 
النائب العام املصري بدأ اتخاذ اإلجراءت القانونية متهيدا لرفع احلصانة عن عضو 
مجلس الشعب النائب أحمد شوبير وكيل جلنة الشباب والرياضة باملجلس، وذلك 
على خلفية بالغ احتاد الكرة باتهام شوبير بتكدير السلم العام وبث الشائعات التي 
تهدد الس���الم االجتماعي وهو نفس االتهام الذي حوكم بس���ببه الصحافي إبراهيم 
عيسى رئيس حترير صحيفة الدستور املصرية منذ عامني حينما حتدث عن صحة 
الرئيس مبارك وبث في مقاالته إش���اعات هددت الس���لم العام وكان نتيجتها احلكم 

عليه بالسجن ملدة عامني لوال ان عفا عنه الرئيس شخصيا.
والسؤال: هل يصل االمر بشوبير الى هذا احلد؟ لننتظر االيام القادمة وما ستحمله 

لنا من مفاجآت.

اتهم أعضاء اتحاد الكرة المصري بالتحريض على رشق حافلة المنتخب الجزائري بالحجارة  مصري يهدد باسكال مشعالني 
بالقتل إذا لم تتزوجه!

وله منها ول���د، ما أثار ضجة 
الفنية، ولدى  في الصحاف���ة 
اس���تضافة اإلعالم���ي طوني 
خليفة لباسكال مشعالني في 
احدى حلقات برنامج »للنشر« 
اتصل املدعى عليه، وتوعد بأنه 
الفنانة  سيصفي مدير اعمال 

ملحم أبوشديد جسديا.

شقيقه حمدي وكرر اتصاالته 
بالفنان���ة وأع���اد تهديده لها 
بالقتل ان لم تتزوجه، فأوقفته 
القوى األمنية اللبنانية ورحلته 
مجددا، ومن مصر راح يتصل 
مهددا ومتوعدا، ويبعث برسائل 
إلى الصحاف���ة يزعم فيها انه 
متزوج من باسكال مشعالني 

بيروت ـ يوسف دياب
قصة حب من طرف واحد 
عاش فصولها الشاب املصري 
عادل عبداملتعال، بعدما أعجب 
بالفنان���ة اللبنانية باس���كال 
مشعالني وراح يعاكسها عبر 
الهاتف، ومل���ا واجهته بالصد 
ان  هددها بقتلها وقتل نفسه 

لم تتزوجه.
وفي تفاصي���ل القضية ان 
املدعية باسكال مشعالني كانت 
منذ ثماني سنوات حتيي حفلة 
فنية في مص���ر، وبعد انتهاء 
احلفلة عمد بعض األشخاص 
الى أخذ صورة تذكارية معها، 
وكان من ضمنهم املدعى عليه 
عادل عبداملتع���ال الذي ومنذ 
ذلك احلني ال ينفك عن ازعاجها 
ومضايقتها وحلق بها إلى لبنان 
ليواصل االتصال بها وازعاجها 
الى ان وصل به األمر قبل أشهر 
ال���ى تهديدها بأنه س���يقتلها 
ويقتل نفسه إذا ما رفضت أن 
تتزوج���ه، وقد مت توقيفه من 
قبل األجهزة األمنية اللبنانية 
التي رحلته الى بالده ومنعته 

من دخول لبنان نهائيا.
ويبدو ان ه���ذه االجراءات 
لم تردع هذا املعجب الذي عاد 
الى لبنان مجددا بجواز سفر 

الشيخ عبداحملسن العبيكان

كايت وينسلت

باسكال مشعالني

أحمد شوبير

سپيرز توصي بتجميد جثتها لتبعث من جديد
لوس أجنيليس � إم.بي.سي: كشفت املغنية األميركية الشهيرة بريتني 
سپيرز عن رغبتها في أن تدفن بثالجة جتميد )ديب فريزر(.. حتى تتمكن 

من زيادة فرصها في البعث مرة أخرى.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية أن »أميرة البوب« ترغب في التأكد 
م���ن أنها رمبا تعود إلى احلياة مرة أخرى إذا احتفظت بجثتها في ثالجة 
جتميد. ووفقا لتقرير الصحيفة تريد س���پيرز تكليف شركة متخصصة 
في تكنولوجيا التجميد في أريزونا بتجميد جثتها عقب وفاتها، ويتعني 
على س���پيرز أن حتصل أوال على موافقة والدها، الذي اليزال وصيا على 

أمالكها بأمر من احملكمة، حتى حتقق خططها.
وكانت بريتني س���پيرز قد قررت مؤخرا الفص���ل بني حياتها املهنية 

واخلاصة، بعد ارتباطها مبدير أعمالها جاسون تراويك.
وقال متحدث باسم سپيرز � في تصريحات ملجلة »بيبول« األميركية 
� »قررت سبيرز وتراويك إنهاء عالقتهما املهنية والتركيز على عالقتهما 
اخلاصة«. وكانت س���پيرز قد استطاعت مؤخرا الدخول مرة جديدة إلى 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، باعتبارها أول مغنية حتقق 5 ألبومات 
خاصة بها جناح���ا هائال، يخولها احتالل املراك���ز األولى بني األلبومات 
املوسيقية األخرى. يشار إلى أن سپيرز عانت فترة من التقلب قبل سنوات، 
غير أنها عادت وانطلقت بقوة هذه الس���نة، من خالل ألبوم »سيركس«، 

الذي أعدت له جولة ترويجية عاملية حققت بدورها جناحا كبيرا.
وتغلبت سپيرز على مشاكلها � وخاصة العائلية منها � وأصدر القاضي 
مؤخرا قرارا يسمح لها بتقاسم الوصاية على ولديها مناصفة مع طليقها 

كيفن فدرالين.

تتفاوض مع شركة تبريد في أريزونا 

الرياض � يو.بي.آي: انتقد املستشار في الديوان امللكي السعودي 
الشيخ عبداحملسن العبيكان بعض الناس الذين يفهمون الفتوى 
فهما خاطئا، ونبه إلى خطورة القدح في السنن الصحيحة، مؤكدا 

أن فتوى إرضاع الكبير ال تشمل السائقني واخلدم.
وقال الشيخ عبداحملسن العبيكان في بيان له نشرته صحيفة 
»الوطن« امس »إنه من املؤسف أن بعض الناس يستعجل عندما 
يفهم بعض الفتاوى فهما خاطئا فيردها أو ينتقدها من دون السؤال 

عن حقيقتها وما تدل عليه«.
وأوض���ح أن »هذا ما حدث في الفتوى الت���ي نقلتها في جواز 
إرضاع الكبي���ر عند احلاجة امللحة«، وق���ال »مما يفهمه البعض 
خطأ أن الرضاع يحصل مباش���رة من ثدي املرأة واحلقيقة أنه ال 
يفعل ذلك وإمنا حتلب املرأة في إناء ثم يشربه بعد ذلك كما نص 
علي���ه أهل العلم«. ونفى العبيكان أن تكون هذه الفتوى تش���مل 

السائقني واخلدم.

منزل في أميركا
بـ 75 مليون دوالر!

فلوريدا � يو.بي.آي: عرض منزل 
تزيد مساحته على 30 ألف متر مربع 
في فلوريدا للبيع والسعر املطلوب 

هو 75 مليون دوالر.
وأف���ادت صحيف���ة »أورلندو 
سانتينل« األميركية ان املنزل غير 
مكتمل لكنه مؤلف من مرآب يتسع 
ل� 20 س���يارة و13 غرفة نوم و23 
حماما وهو أكبر منزل عائلي في 

الواليات املتحدة.
وأش���ارت الى ان مالكي املنزل 
الضخ���م ديڤيد س���يغل وزوجته 
جاكلني أطلقا عليه اسما فرنسيا 
هو »فيساي« نس���بة الى القصر 
الفرنسية  العاصمة  الش���هير في 

باريس.
ولفت���ت الصحيف���ة ال���ى ان 
للزوجني 8 أوالد ما يفس���ر سبب 
إصرارهما على إنشاء ملعب بولينغ 
وحلبة للتزلج ومس���رح وغيرها 

من األمور.
العقارات  وقالت وكيلة بي���ع 
لوراين باريت »تلقينا عروضا من 
مختلف أنحاء العالم واحلقيقة ان 
عدد القادرين على حتمل كلفة شراء 

املنزل فاقت ما كنا نتوقعه«.

العبيكان: فتوى إرضاع الكبير 
ال تشمل السائقين والخدم

أطول رجل في أميركا يدخل »غينيس«
كان من أكثر المؤيدين ألوباما

نيويورك � يو.بي.اي: اعلن 
املسؤولون عن موسوعة غينيس 
لالرقام القياس����ية ان رجال من 
والية مينيسوتا االميركية يبلغ 
طوله 236.51 سنتيمترا صار من 
اآلن فصاعدا اطول رجل حي في 
اميركا. واوضح املسؤولون ان 
ايغور فوفكوفينسكي 27 سنة 
سافر الى نيويورك للقائهم واعلن 
انه احلامل الرسمي للقب متفوقا 
على جورج بيل من فيرجينيا 
بحوالي سنتيمترين. وقال داني 
غيرتون جونيور احد احلكام في 
»غيني����س« الحظنا ايغور منذ 
فترة وكنا نتوق لقياس طوله 
للتأكد من انه بالفعل اطول رجل 
حي في اميركا. واضاف انه »بعد 
القيام بعدة قياسات يسرنا تأكيد 
انه حاليا بات جزءا من تاريخ 

حتطيم االرقام القياسية«.
من جهته قال فوفكوفينسكي 
انه يش����عر بوضع جيد بعدما 
اثبت اخيرا انه االطول في اميركا، 
مضيفا ان »الكل كانوا يسألوني 
ان كنت متأكدا من أنني االطول 
فلم امتكن يوما من اثبات ذلك أما 
اآلن فقد تغير الوضع وميكنني 
تعليق الشهادة على احلائط«.

يذكر ان ايغور كان من اكثر 
املتحمسني النتخاب اوباما الذي 
ظهر مع����ه وصافحه في احدى 

املناسبات الرياضية.

موقع الرئيس الڤنزويلي هوغو ش���اڤيز اجلديد على اإلنترنت 
والذي أنش���أه للتواصل مع الڤنزويليني بعدما كش���ف عن تعرض 

موقعه على »تويتر« للتشويش.

تشويش.. 
شاڤيز

صحتك

باري����س � أ.ش.أ: توصل فريق من الباحثني الفرنس����يني الى إنتاج مركب جديد 
اطلق عليه اس����م بي � ام � اس � 790052 مت اس����تخالصه من ماليني من اجلزئيات 
القادرة على منع نشاط ڤيروس التهاب الكبد الوبائي »سي« يعد االقوى من نوعه 

حتى اآلن.
وه����ذا املركب اجلديد يحتوي على جرعة من مائة ملليغرام تؤدي إلى خفض 4 
آالف من جزئيات هذا الڤيروس الذي يصيب 200 مليون شخص في العالم واملسؤول 
عن التهاب الكبد وهذا املركب يهاجم البروتني املسؤول عن هذا الڤيروس وهو قادر 

على مقاومته ملدة ستة ايام بعد تناول املركب.

مرّكب لمكافحة ڤيروس 
االلتهاب الوبائي »سي«

البيسبول أصاب كايت وينسلت

نيويورك � يو.بي.آي: تعرضت املمثلة البريطانية كايت وينسلت 
إلصابة خالل لعب البيسبول مع ولديها من دون ان مينعها احلادث 

من معاودة تصوير مسلسلها اجلديد.
ونقلت صحيفة »نيويورك بوست« األميركية عن املتحدث باسم 
وينسلت قوله انها آذت نفسها خالل لعب البيسبول لكن إصابتها 
ليس���ت خطيرة وامنا مجرد كدمات لم متنعها من االس���تمرار في 

تصوير مسلسل »مايلدرد بيرس« التلفزيوني القصير.
وأشارت الصحيفة الى ان تصوير املسلسل الذي سيعرض على 
ش���بكة »اتش.بي.او« علق ليوم واحد ألن النجمة احلاصلة على 
جائزة أوس���كار تلعب الدور الرئيسي وكانت بحاجة للراحة بعد 

إصابتها خالل اللعب مع ولديها ميا وجو.
ونقلت عن مصدر لم حتدده ان وينسلت »سقطت بعدما صدمتها 
كرة البيسبول فأصيبت برضوض وكدمات لم تتمكن من اخفائها 

مبساحيق التجميل، لذا علق انتاج املسلسل ليوم واحد«.


