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أحمد منصور وعريقات
يتبادالن الشتائم على الهواء!

هنا عشان تخطب، كل يوم الناس 
يجدوكم تتنازلون إلسرائيل بشكل 
أكبر«، ولم يكت����ف منصور مبا 
سبق، بل إنه حذر عريقات قائال: 
»لقد تطاولت علي كثيرا والوثائق 
التي نشرتها اجلزيرة صحيحة، 
الصحافة دورها تطلع الناس على 

احلقائق«.
ورد عريقات قائال: »يابني العب 
صح وال حترف الكالم، الوثائق 
التي نشرتها اجلزيرة هي محاضر 
غير رسمية ومس����روقة، جميع 
الوثائق الصحيحة أودعت لدى 
أمي����ركا والدول العربية، أحتدى 
اجلزيرة أن تقوم بنش����رها، أنا 
على اس����تعداد لتق����دمي الوثائق 
الصحيحة ومقارنتها بالوثائق 
الت����ي نش����رتها اجلزي����رة، تتم 
معاقبتنا اآلن ألننا لم نفرط في 
حقوق الش����عب الفلسطيني، ما 
تنشره اجلزيرة حتريف، ملعاقبة 
الرئيس محمود عباس لصموده 

في وجه إسرائيل«.

الهجوم على  وعاود منصور 
عريقات باإلشارة إلى أنه اعترف 
بقتل فلسطينيني من أجل حماية 
أمن إسرائيل بل وإنه اقترح أيضا 
تنظيم اس����تفتاء ح����ول مصير 
الالجئني ال يشمل الجئي الشتات، 
إال أن عريقات رد قائال: »نحن قتلنا 
فلسطينيني من أجل بناء السلطة 
الواحدة وسيادة القانون وشددت 
على حق الفلسطينيني في العودة 

والتعويض«.
وعلى الفور، قاطعه منصور 
قائ����ال: »لق����د اعترف����ت مجددا 
بأنك قتلت فلس����طينيني ويجب 
محاكمتك«، ورد عريقات بغضب 
»عي����ب علي����ك، م����ا تقوله هو 
أكاذيب وحتريف وحتريض ضد 
السلطة الفلسطينية، أنا مناضل 
وابن الش����عب الفلسطيني وابن 
الشهداء، يجب عليك أن تدعمنا 

إلقامة دولتنا«.
وس����ارع منص����ور ملهاجمة 
عريقات مجددا قائال: »انت جاي 

الدوح����ة � وكاالت: بالتزامن 
الوثائق السرية  مع توالي نشر 
الفلس����طينية  املفاوضات  حول 
اإلسرائيلية بثت قناة »اجلزيرة« 
مساء األربعاء أيضا حلقة ساخنة 
من برنامج »بال ح����دود« تبادل 
خاللها اإلعالم����ي أحمد منصور 
الفلسطينيني  وكبير املفاوضني 
صائ����ب عريقات الش����تائم على 
مرأى ومس����مع م����ن اجلميع بل 
وتوعد كل منهما اآلخر باملالحقة 

القضائية.
وكان عريقات بدأ احللقة وهو 
غاضب وخاط����ب أحمد منصور 
قائال: »أنت اتهمتني بأنني فرطت 
في حقوق الش����عب الفسلطيني 
ويج����ب أن أقت����ل وأع����دم، أنت 

وقح«.
ولم يقف األمر عند ما سبق، 
فقد أشار عريقات أيضا إلى وجود 
عناصر م����ن املخابرات املركزية 
األميركية »سي اي ايه« داخل مقر 

قناة »اجلزيرة«.
وفي املقاب����ل، رد عليه أحمد 
منصور متهما إياه بأنه »كذاب«، 
وخاطب����ه قائال: »لق����د اعترفت 
بأنك قتلت فلسطينيني حلماية 
أمن إس����رائيل ويجب مالحقتك 

قضائيا«.
وواص����ل منص����ور مهاجمة 
عريق����ات قائ����ال: »لق����د أظهرت 
أنك كنت  السرية أيضا  الوثائق 
على اس����تعداد ألن تق����دم أكبر 
تنازالت ممكنة إلس����رائيل إال أن 

تكون صهيونيا«.
وهنا س����ارع عريقات بالنفي 
وقال بغضب شديد: »تلك الوثائق 
غير صحيحة، الوثائق الصحيحة 
قلت فيها إذا قبلنا دولة يهودية 
فإننا نقبل دولة صهيونية، أنا أفعل 
أي شيء إال أن أكون صهيونيا«.

أحمد منصور وعريقات

الصحافة اإليرانية تغطي عنق كاثرين أشتون

زوجة مانديال تزوره في المستشفى
جوهانسبيرغ � أ.ف.پ: زارت زوجة رئيس 
جنوب افريقيا السابق نلسون مانديال ويني 
زوجها السابق اخلميس املاضي في املستشفى، 
حيث نقل األربعاء املاضي، كما أفاد مصور 

فرانس برس.
ووصلت بطل���ة النضال ض���د التمييز 
العنص���ري الى مستش���فى ميلب���ارك في 
جوهانسبيرغ، حيث نشرت الشرطة تعزيزات 

أمنية مشددة.
وقب���ل ذلك وصل���ت مس���اعدة مانديال 

الش���خصية زيلدا ال غ���راجن وابنة زوجته 
غراسا ماشيل جوزينا، لزيارة حائز جائزة 
نوبل للسالم الذي تلقى زيارة أفراد من عائلة 

األربعاء.
وأدخل نلسون مانديال )92 سنة( املستشفى 

األربعاء إلجراء »فحوصات روتينية«.
وقالت مؤسسة مانديال في بيان مقتضب 
مساء االربعاء ان الرئيس السابق »ليس في 

خطر ويتمتع مبعنويات جيدة«.
ومنذ ذلك احلني لم تتسرب اي معلومات 

عن صحة بطل الكفاح ضد التمييز العنصري 
الذي قضى ليلته في املستشفى.

وأفادت صحيفة ذي س���تار بأنه خضع 
لفحص من الطبي���ب املتخصص في الرئة 

مايكل بليت.
ويع���ود آخر ظهور علن���ي ألول رئيس 
أس���ود في جنوب افريقيا )1994�1999( الى 
حفل اختت���ام كأس العالم في كرة القدم في 
11 يوليو 2010 في جوهانس���بيرغ، وقد بدا 

عليه النحول يومها.

� يو.ب���ي.آي: عدلت الصحافة  طهران 
اإليرانية صورة مسؤولة العالقات اخلارجية 
في االحتاد األوروبي كاثرين أشتون لتظهرها 
مبالبس أكثر حش���مة تغطي العنق خالل 
وقوفها إلى جانب كبير املفاوضني في امللف 
النووي اإليراني سعيد جليلي. ونشر موقع 
»عصر إيران« اإليراني اخلبر وأرفقه بصورة 
صحافية مركبة الشتون وجليلي قبل وبعد 
التعديل خالل احملادثات التي عقدت األسبوع 

املاضي في اسطنبول.
وتظهر املسؤولة األوروبية في الصورة 

املعدلة مرتدية قميصا اسود بياقة تصل 
إلى العنق بينما تظهر في الصورة األصلية 
بنفس القميص ولكن من دون ياقة ويبدو 
عقد مجوهرات وهو يتدلى بشكل واضح 

حول عنقها.
وقال س���ايروس أميني الصحافي في 
القسم الفارسي في هيئة اإلذاعة البريطانية 
»بي.بي.سي« إن »الصحافة اإليرانية غالبا 
ما تلجأ إلى تعديل الصور نظرا لالختالفات 

بني الثقافتني الغربية واإليرانية«.
ونقل���ت صحيف���ة »ديل���ي تلغراف« 

البريطانية عن متحدثة باس���م أش���تون 
قولها انها »كانت ترتدي مالبس الئقة ولم 
تكن ياقة قميصها منخفضة« وأشارت إلى 
أن »الكثير من النس���اء في إيران يرتدين 
احلجاب وه���ذه املفاوضات الدولية كانت 

في بلد ثالث«.
وانتهت املفاوضات التي عقدت األسبوع 
املاضي بني إيران ومجموعة الدول التسع 
)أميركا وبريطانيا وفرنسا وروسيا والصني 
وأملانيا( في اسطنبول من دون ان تؤدي 

إلى نتائج ملموسة.

بعد تغطية العنق كاثرين أشتون وعنق عاري

أميركية تعترف بمحاولة
إجهاض عشيقة زوجها

نيويورك � رويترز: اعترفت امرأة اميركية 
انها مذنبة في التهمة املوجهة لها يوم االربعاء 
املاضي بخداع عشيقة زوجها التي كانت حامال 

وجعلتها تتناول بقرص اجهاض.
وقال باري ترنر، محامي كيش���ا جونز من 
نيويورك، انها تواجه عقوبة السجن ملدة تصل 
الى اربع سنوات حملاولتها اجهاض جنني مونيك 
هنتر التي كانت على عالقة بانتوني زوج جونز 

في العام 2009.
وقال احملامي ان جونز )40 عاما( اتصلت 
هاتفيا بهنتر وزعم���ت انها تتصل من مكتب 
الطبي���ب اخلاص باالخيرة وابلغتها ان عليها 
تناول قرص يطلق عليه »سيتوسيك«، وزورت 
جونز وصفة طبية وارس���لتها الى صيدلية 

محلية.
وقال ان هنتر تناولت القرص الذي تسبب 

في والدة مبكرة لكنه لم يؤد الى اجهاض.
واضاف ان الطفل ول���د غير مكتمل النمو 

)مبتسرا( لكنه بصحة جيدة.
وقال محاميها ان جونز � التي التزال متزوجة 
من انتوني � كانت حامال ايضا عندما علمت ان 

عشيقة زوجها حامل.
وقال ترنر: موكلتي جنت بشأن االمر كله، 
فقدت حملها في االسبوع السابع والعشرين 
تقريبا وجعلت موني���ك هنتر تتناول قرص 

اجهاض«.
ومن املقرر ان تصدر محكمة بروكلني اجلنائية 

احلكم عليها في العاشر من فبراير.

سياسي جمهوري: اإلسالم ليس دينًا 
وأرفض إخضاعنا للشريعة

الوقت عينه علينا أن نعرف أن هذا 
أمر سيكون علينا مواجهته«.

وجاءت مواقف رامزي في اليوم 
نفسه الذي كانت فيه املدينة تشهد 
حتركا ض����م املئات من معارضي 
الذين نظموا  توسعة املس����جد، 
مسيرة باجتاه مقر احملكمة احمللية 
لالعتراض على املشروع، بينما 
كانت مجموعة موازية من حيث 
العدد تعتصم في املوقع نفس����ه 

للدفاع عن اخلطوة.

الش����ريعة اإلسالمية في  أحكام 
والية تينيسي والواليات املتحدة 

األميركية«.
وأضاف رامزي، بتصريحاته 
املثيرة للجدل: »ميكن حتى أن نثير 
الس����ؤال حول ما إذا كان اإلسالم 
هو بالفعل ديانة، أم أن له طبيعة 
قومية أو أنه أسلوب حياة أو إطار 
جام����ع لفرقة دينية، أو كل ما قد 
ترغبون بقول����ه«. وتابع: »نحن 
نقوم بحماي����ة أدياننا، ولكن في 

لوس اجنيليس � د.ب.أ: قطعت عارضة األزياء األملانية احلسناء 
وجنمة برامج تلفزيون الواقع هايدي كلوم خطوة جديدة لتوسيع 

إمبراطوريتها اإلعالمية.
ووقعت كلوم عقدا مع ش���ركة »ايه.أو.ال« األميركية العاملية 
خلدمات االنترنت لتصميم موقع مبتكر ومتفرد يركز على املوضة 
واجلم���ال وتربية األطفال والفنون واحل���رف والعالقات ومنط 

احلياة.
وتقوم كلوم بإع���داد محتويات من مقاط���ع ڤيديو ومقاالت 
ومدونات ومعارض صور للقناة اجلديدة التي تبث عبر االنترنت 

ويجري تدشينها خالل شهور.
وقالت كلوم اول من امس »خالل مسيرتي على مدار 15 عاما، 
تلقيت العديد من األس���ئلة حول موضوعات مختلفة بداية من 
نوع فرشاة األسنان املفضلة لي وحتى التوفيق بني األسرة وبني 
جدول األعمال املكتظ.. سأس���تعني بخبراء ساعدوني منذ أعوام 

ليفيدوكم«.

واشنطن � سي.ان.ان: تصاعدت 
في الواليات املتحدة حدة التعليقات 
على تصريحات أدلى بها سياسي 
ينتمي للحزب اجلمهوري، مرشح 
ملنصب احملاف����ظ في إحدى مدن 
والية تينيس����ي، بع����د أن أعرب 
علنا عن ش����كوكه في إمكانية أن 
ينظر إلى اإلس����الم على أنه دين 
كس����ائر األديان. وانتش����ر على 
موقع يوتيوب تس����جيل مصور 
للسياسي رون رامزي، يظهر فيه 
انتخابية في مدينة  خالل جولة 
مورفرسبرو، حتدث خاللها عن 
معارضته لتوسعة مسجد موجود 
في املنطقة كان قد ثار حوله الكثير 
من اجلدل، إذ أعرب عدد من السكان 
عن قلقهم من اعتباره إشارة لتزايد 
التيارات املتشددة ضمن املسلمني 

باملدينة.
وقال رامزي، وهو عضو في 
مجموعة »حفلة الشاي« احملافظة 
داخل احلزب اجلمهوري، إنه يدعم 
»احلرية الدينية« في املدينة ويدافع 
عنها، ولكنه ال يقبل بأن تصبح 
هذه احلماية »مدخ����ال لتطبيق 

هايدي كلوم توّقع عقدًا لتصميم موقع 
مبتكر للموضة والفن وأنماط الحياة 

اصطحب والدته إلى شهر العسل.. فطلبت زوجته االنفصال!
روما � يو.بي.آي: تقدمت امرأة إيطالية 
بطلب االنفصال عن زوجها بعدما اصطحب 
والدته إلى شهر العسل الذي أمضياه في 

العاصمة الفرنسية باريس.
وأفادت وكالة »أنسا« اإليطالية لألنباء 
ان ماريانا سي البالغة من العمر 36 سنة 

تقدمت بطلب رسمي أمام أحد قضاة روما 
تقول فيه ان مشكلتها مع زوجها بدأت عندما 
رأت حماتها في مطار روما فيما كانت على 
وش���ك التوجه معه لتمضية شهر العسل 

في باريس.
وأوضحت أوراق احملكمة ان املرأة حاولت 

»بكل تهذيب« االعتراض على سفر حماتها 
معهما لكن زوجها »ستيفانو« قال انه »ال 

ميكنه ترك والدته املريضة مبفردها«.
وأضافت الزوجة انه بعد متضية الثالثة 
شهر العسل معا تواجدت احلماة مع الزوجني 
اجلديدي���ن في عطلة عي���د امليالد ما دفع 

ماريانا إل���ى العودة إلى منزل والديها في 
نابولي.

وقالت الزوجة في الطلب الذي تقدمت به: 
ان تعلق زوجها وروابطه الوثيقة بوالدته 
»جعلت من املستحيل عليهما إقامة عالقة 

زوجية صحية«.

هايدي كلوم

مسجد في واشنطن

..ودراسة تؤكد: نمو مسلمي العالم 
سيتباطأ مع تراجع معدالت المواليد

الموافقة على بناء مسجد في كاليفورنيا

باريس � رويترز: أظهرت دراسة جديدة أن منو 
عدد املس����لمني في العالم س����يتباطأ خالل العقدين 
القادمني نظرا الى تراجع مع����دالت املواليد ليهبط 
معدل النمو إلى 1.5% س����نويا من اآلن وحتى 2030 
باملقارنة مع 2.2% في املتوسط في الفترة من 1990 

حتى 2010.
وأظهرت تقديرات منتدى بيو للدين واحلياة العامة 
أن عدد املسلمني سيبلغ 2.2 مليار نسمة بحلول 2030 
مقارنة مع 1.6 مليار في 2010 ليش����كلوا 26.4% من 

عدد سكان العالم مقارنة مع 23.4% حاليا.
ولم تنشر الدراسة أرقاما بشأن عدد أتباع الديانات 
الرئيس����ية األخرى في أنحاء العالم لكنها قالت إن 
منتدى بيو الذي يتخذ م����ن الواليات املتحدة مقرا 

يعتزم إعداد تقارير مش����ابهة بشأن توقعات النمو 
بالنسبة للمسيحيني والهندوس والبوذيني والسيخ 

واليهود.
وقالت »يرجع انخفاض معدل النمو أساسا إلى 
تراج����ع معدالت املواليد في كثي����ر من البلدان ذات 
األغلبية املسلمة« مشيرا إلى أن معدل املواليد يتراجع 
مع تزايد إقبال املسلمات على التعلم وارتفاع مستويات 

املعيشة وانتقال أبناء الريف إلى املدن.
واضاف »على املستوى العاملي.. من املتوقع أن 
ينمو عدد الس����كان املسلمني بنحو مثلي املعدل بني 
غير املس����لمني خالل العقدين القادمني.. إذ سيبلغ 
متوسط معدل النمو السنوي 1.5% بالنسبة للمسلمني 

و0.7% لغير املسلمني«.

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: صدقت سلطات مدينة 
تيميكوال في والية كاليفورنيا االميركية على بناء 

مسجد بعد جلسة في احملكمة استمرت 8 ساعات.
وافادت صحيفة »لوس اجنيليس تاميز« بأن 100 
شخص شاركوا في اجللسة العلنية التي استمرت 
حتى ساعات الصباح االولى وكانت النتيجة املوافقة 

على بناء املسجد.
واش����ارت الى ان بعض االشخاص حضروا من 
لوس اجنيليس الى تيميكوال للمشاركة في اجللسة 
التي عقدها مجلس املدينة. وقال مدعي عام املدينة 

بيتر ثورنت����ون في بداية النقاش انه البد ان يتخذ 
املجلس قراره مستندا الى امور عدة مثل حركة السير 
واماكن ركن السيارات وليس حول ما اذا كان سكان 
املدينة يحبون فكرة وجود مسجد فيها ام ال، لكن عدة 
متحدثني في اجللسة ابدوا مواقف عدائية لالسالم 
وقالوا ان بناء مسجد سيغري »ارهابيني« باحلضور 
الى املدينة. يش����ار الى ان التخطيط لبناء املسجد 
مستمر منذ 10 س����نوات، وصدقت جلنة التخطيط 
باالجماع على املش����روع في ديسمبر املاضي اال ان 

مجلس املدينة استأنف االمر.

نفت عالقة عملية إنقاص وزنها بذلك

فيفي عبده ترقد بفراش المرض بعد نزيف بالمعدة

فيفي عبده في فراش املرض

أك����دت الفنانة فيفي عب����ده أنها 
أج����رت العديد من التحاليل اخلاصة 
باملعدة، بعد أن فوجئت باصابة معدتها 
بنزيف حاد، ما أصابها بالرعب وقامت 
باالتص����ال بابنتها هنادي التي كانت 
خارج املنزل، فأسرعت بالعودة وطلبت 
الطبيب املعالج الذي نصحها بالذهاب 
إلى املستشفى، مشيرة إلى أنها كانت 
في حالة سيئة، إال أن األطباء استطاعوا 
وقف النزيف وإجراء بعض التحاليل 

ملعرفة سبب هذا النزيف املفاجئ.
mbc. ونفت فيفي في تصريح ملوقع
net أن يكون إنقاص وزنها سبب ما 
حدث، حيث قالت: »أنا لم أحرم نفسي 
من الطعام بشكل مفاجئ، كما أنني لم 
أجر أي عملي����ات إلنقاص الوزن، بل 
إنني أخذت التخسيس خطوة بخطوة، 
معتبرة أن عني احلس����ود طاردتها، 
بعد أن ظهرت في عديد من احلفالت 
واملناسبات بشكل مكثف طيلة الفترة 
املاضية، خاصة أنها استطاعت أن تفقد 

ما يزيد على العشرين كيلوغراما«.
اجلدير بالذكر أن فيفي عبده كانت 
تعد � بشكل مكثف � لدورها في مسلسل 
»كيد النسا«، الذي يجمعها بالفنانة 
سمية اخلشاب استعدادا لبدء تصويره 

في فبراير املقبل.

جون تراڤولتا يجسد 
شخصية زعيم المافيا 

في فيلم عن حياته 
لوس أجنيليس � يو.بي.
آي: يجسد النجم الهوليودي 
جون تراڤولتا شخصية زعيم 
العصاب���ات األميركي جون 

غوتي في فيلم عن حياته.
وأفادت ش���بكة »سي ان 
ان« األميركي���ة ان تراڤولتا 
التقى أح���د املخضرمني في 
هوليوود مارت���ي إنغلز في 
كاليفورنيا وناقشا مشروع 

الفيلم اجلديد.
وقال إنغلز ان »تراڤولتا 
س���يمثل حياة جون غوتي 

ولهذا التقينا«.
يش���ار إلى ان غوتي هو 
أحد كبار زعم���اء املافيا في 
نيويورك وقد توفي في العام 
2002 خ���الل متضية عقوبة 

بالسجن املؤبد.
وعرف غوتي في وسائل 
اإلعالم باسم »الدون الصياد« 
ألنه كان يرتدي مالبس باهظة 
الثم���ن وقد أدي���ن في العام 
1993 بارتكاب 13 جرمية قتل 
باإلضافة إلى تهم تآمر للقتل 
وإعاقة مسار العدالة والتهرب 
من الضرائب وغيرها وحكم 

عليه بالسجن املؤبد.

جون تراڤولتا


