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بعد مائة عام على وفاته..

شهرة تولستوي في أوروبا أكبر منها في روسيا 

29 من عمال المناجم يقضون ليلتهم الثانية 
محاصرين تحت األرض في نيوزيلندا

ألبوم سوزان بويل الجديد 
يكتسح المبيعات  بأميركا وبريطانيا

لن����دن � أ.ف.پ: تصدر األلب����وم اجلديد للمغنية 
االسكوتلندية سوزان بويل، التي حتولت إلى جنمة 
عاملية بفضل برنامج تلفزيوني الكتش����اف املواهب، 
املبيعات في الواليات املتحدة األميركية وبريطانيا.

واستطاعت بويل اكتساح ألبومات منافسة أخرى 
ملغنية موس����يقى الريف األميركية تايلور سويفت، 
وكي����د كودي، وغيرهما. وهذه هي املرة الثانية التي 
تتصدر بويل املبيعات في البلدين خالل عام، وذلك 
في سابقة هي األولى من نوعها. بحسب شركة سوني 

اجلمعة 19 نوفمبر اجلاري.
وقد احتل ألبومها اجلديد »ذي جيفت« أو »الهبة« 
املرتبة األولى في بريطانيا األحد، بعد أيام قليلة من 
صدوره، وقد تربع على صدارة الترتيب في الواليات 

املتحدة األربعاء أيضا.
كان ألبوم س����وزان بوي����ل األول »آي درميد ايه 
درمي« حقق النجاح نفسه على جانبي األطلسي العام 

املاضي.

ويضع هذا اإلجناز بويل على قدم املساواة مع فرقة 
»ذي مونكيز« عام 1967 وفرقة البيتلز في عام 1969، 

وفق ما ذكرت »سوني« التي تنتج أسطواناتها.

المذيعة السعودية ُلجين عمران: »األمر بالمعروف« 
أرادت حجزي بتهمة المشاركة في »خلوة غير شرعية«

الرياض � د.ب.أ: ذبح سعودي 
أربعيني زوجته العشرينية بآلة 
حادة جنوبي اململكة في ثالث حالة 
يتم تس����جيلها خالل إجازة عيد 

األضحى.
ونقل����ت صحيف����ة »الوطن« 
السعودية امس عن املقدم عوض 
القحطاني الناطق اإلعالمي لشرطة 
منطقة جازان جنوب السعودية 
قوله إن شرطة مركز املوسم متكنت 
من القبض عل����ى القاتل وإيداعه 

السجن متهيدا للتحقيق معه.
وأش����ار القحطاني إلى أنه مت 
نقل جثة الزوجة إلى املستشفى 
ملعاينتها من قبل الطبيب الشرعي، 
رافضا الكشف عن أي تفاصيل عن 

احلادث أو اسبابه.
من جهة أخرى قضت خادمة 
آسيوية على يد كفيلها السعودي 
في تبوك إثر ض����رب األخير لها 

مبادة حديدية على رأسها.
ونقلت صحيفة »عكاظ« عن 
مصادر أمنية »أن األدلة اجلنائية 
تبحث عن أسباب مقتل اخلادمة 

الكفيل  التحفظ عل����ى  فيم����ا مت 
وزوجته حل����ن انتهاء التحقيق 
معهما«.كما أقدمت سيدة سعودية 
على تعذيب خادمتها اإلندونيسية 

بتشويه مالمحها وحرق جلد رأسها 
حتى سلخه إضافة إلى حرق شفتها 

في املدينة املنورة.
وذكرت صحيفة »الوطن« أن 

املتهمة  الس����عودية  ابن السيدة 
)سيتي س����الم 22 عاما( أقر بأن 
أمه هي التي عذبت العاملة بعد أن 
حاولت والدته تفسير األمر بكونه 

نتيجة محاول����ة انتحار العاملة 
بإلقاء نفسها من البناية.

وأحالت هيئة التحقيق واالدعاء 
العام في املدينة املنورة املرأة )54 
عاما( إلى ش����عبة السجن العام 
بعدما أفضى التحقيق إلى اتهامها 
بتعذيب عاملتها في الوقت الذي 
التزال فيه العاملة املعذبة ترقد في 
مستش����فى امللك فهد العام وسط 

رعاية طبية.
وق����د اس����تدعت احلكوم����ة 
االندونيسية السفير السعودي 
في جاكرتا عبدالرحمن خياط، بعد 
حادثة اعتداء ربة منزل في املدينة 
املنورة. وقال س����فير السعودية 
اندونيس����يا عبدالرحمن  ل����دى 
خياط في مؤمتر صحافي عقده 
في جاكرت����ا اخلميس املاضي ان 
بالده تعد قانون����ا جديدا يحمي 
العمالة املنزلية، وأفاد بأن اجلهات 
املختلف����ة في ب����الده تقوم كذلك 
بالدور الالزم في حماية العمالة 
املنزلي����ة، وتضمن له����م جميع 

احلقوق املتفق عليها.

وزير فرنسي يتهم ساركوزي بإسقاطه
في انتخابات الحزب الحاكم انتقاما البنه

اتهام عضو في مجلس الشيوخ اإليطالي
 بأنه كان »همزة الوصل« بين برلسكوني والمافيا 

..وبرلسكوني يسمح بـ »جراحة تجميلية« لتماثيل رومانية
ميالن����و � وكاالت: تعرض 
ال����وزراء االيطال����ي  رئي����س 
سيلڤيو برلس����كوني النتقاد 
جديد لس����ماحه لما وصف ب� 
»جراحة تجميلية« على اثنين 
من تماثي����ل الرخام الرومانية 

القديمة في إيطاليا.
ويعرض ه����ذان التمثاالن، 
اآللهة  حيث يمث����ل أحدهم����ا 
اإلله مارس  ڤينوس واآلخ����ر 
وهم����ا عاريان، في مكان إقامة 

برلسكوني، في روما.
وقد أمر برلسكوني باستبدال 
القضي����ب المفقود على تمثال 
إلهة الحرب القديمة، وكذلك يد 

تمثال ڤينوس.
ويقول خبراء الفن انه من 
غي����ر الالئق، ويع����د خطأ من 
الناحية الجمالية استبدال تلك 

باري���س � أ.ش.أ: اتهم باتريك دفيدجي���ان وزير خطة اإلنعاش 
االقتصادي الفرنس���ي الذي أطيح به ف���ي التغيير الوزاري األخير 
الرئيس الفرنس���ي نيكوال ساكوزي وابنه األوسط جون ساركوزي 
باملسؤولية عن هزميته في االنتخابات الداخلية التي جرت في حزب 
»االحتاد من أجل احلركة الشعبية« )احلزب اليميني احلاكم املؤيد 
لس���اركوزي( على منصب رئيس احت���اد احلزب عن منطقة »هون 

-دو- سان« الراقية بباريس.
وكشف دفيدجيان، في حديث لصحيفة »لوموند« الفرنسية نشرته 
امس، عن أن س���اركوزي »قرر عدم بقائه في منصبه كرئيس احتاد 
احلزب احلاكم عن منطقة »هو  �  دو � سان« وذلك مبنع إعادة انتخابه 
بإعطاء تعليمات واجبة النفاذ لكوادر احلزب في املنطقة للتصويت 
لصالح منافسه »جون � جاك جوييه« في االنتخابات الداخلية التي 

جرت في احلزب على هذا املنصب املهم يوم 15 نوفمبر احلالي. 

موسكو � أ.ف.پ: قبل مائة 
عام، أقام الروس الحداد على 
الكاتب ليون تولستوي.. 
غير ان هذا الكاتب الداعي 
الى السالم والمناوئ لكل 
أشكال الحكم ال يحتفى به 
في روسيا العصرية على 
قدر ما يحصل في الغرب.

تمر في العش���رين من 
المئوية  الذك���رى  نوفمبر 
لي���ون  لوف���اة  االول���ى 
تولس���توي.. وال شك ان 
هذا اليوم لن يشهد احتفاء 
يليق بمكانت���ه في االدب 

العالمي.
يقول بافيل باسينسكي 
واضع كتاب حول ظروف 

وفاة تولستوي »اليزال يزعج كما كان يفعل قبل 
قرن من الزمن. فمن أجل تكريمه، يجب التفكير 
فيما فعلت روس���يا خالل مائة عام، وهو االمر 

الذي ال يريد احد فعله«.
ولد تولس���توي في يس���نايا بوليانا جنوب 
موسكو في العام 1828، وفي عمر 82 عاما هجر 
زوجته وانتقل من دير الى آخر قبل ان يمرض 

ويموت في محطة استابوفو الصغيرة.
عش���ية الح���رب العالمية االول���ى، والثورة 
البولشفية والحرب االهلية، شكلت وفاة تولستوي 
اشارة الى قدر روسيا، بحسب فيتالي رميزوف 

مدير متحف تولستوي في موسكو.
سيعاد افتتاح المتحف في استابوفو بعدما 
جرى تجديده، ومن المرتقب عرض فيلم وثائقي 
عن حياته على احدى القنوات الثقافية، اضافة 
الى عقد مؤتمر دول���ي. لكن هذه االحداث تبقى 
بعيدة عن الجمهور العريض، فيما تخلو المتاحف 

االساسية مما يشير الى احياء هذه الذكرى.
الفيلم الوحيد الذي يعرض عن تولستوي في 
موسكو هو فيلم »ذي الست ستايشن« )المحطة 
االخيرة( من اخراج مايكل هوفم��ان، وه��و فيل��م 
م��ن انتاج هوليوود وليس روسي��ا.. ف��روسيا 
الت�����ي انف��قت الماليين ف���ي الماضي لتمويل 
االفالم التاريخية لم تجد م���ا يحركها في ه��ذا 

الموضوع.
يرى نيكوالي غارميزا، احد االشخاص القالئل 
الذين شاهدوا الفيلم »انه امر معيب اال تجد روسيا 

المال النتاج فيلم عن تولستوي«.

ويق���ول ف�الدي�م��ي���ر 
تولس���توي، اح���د احفاد 
ليون تولستوي والذي يدير 
متحف ياسنايا بوليانا ان 
هذا الكاتب الروسي الكبير 
»اصبح اليوم مشهورا في 

الغرب« اكثر من بالده.
مقارنة مع بوش���كين، 
الذي شهدت الذكرى المئوية 
الثانية لوفاته في العام 1999 
احتفاالت ضخمة، لم يحظ 
تولستوي بما يليق بمكانته 
وهو يعاني خصوصا من 
صورته كمحاضر اخالقي.

ويقول فالديمير عن ذلك 
ان ليون تولس���توي »كان 
يح���ب الحقيق���ة، واليوم 
هن���اك الكثير من الكذب والنفاق في روس���يا«.

وكان تولستوي، مؤلف »آنا كارينينا« و»الحرب 
والسلم« قد حظي اثناء حياته بشهرة واسعة، 
وقيل عنه في العام 1901 »لدينا قيصران، نيكوال 

الثاني وليون تولستوي«.
غي���ر ان االفكار التي حملها في الجزء الثاني 
م���ن حياته والتي طبعها الزهد ونبذ العنف، لم 
تكن متماشية مع عصره، وال تتماشى مع عصرنا 

هذا ايضا.
وفي هذا االطار يرى باسكينسكي ان »فكرته 
حول التخلي عن الثروات المادية تبدو عبثية في 

روسيا التي تعيش مرحلة رأسمالية«.
ويقول عبد السالم غصينوف من معهد الفلسفة 
في موس���كو »مجتمعنا اليزال واهما بانه قادر 
عل���ى حل النزاعات بالقوة. له���ذا لم تجد افكار 
تولستوي آذانا مصغية«.ويشير بافل باسينيسكي 
الى وجود تشابه كبير بين المرحلة التي سبقت 

الثورة الشيوعية، وروسيا اليوم.
ويوض���ح »الف���روق االجتماعي���ة التي كان 
تولستوي يندد بها عادت بقوة، انها قصة مأسوية 

تتكرر فصولها في روسيا«.
واذا اهملت االوس���اط الثقافية ذكرى ليون 
تولستوي، فال يتوقع من الكنيسة االرثوذكسية 
غير ذلك، الس���يما انها اصدرت عليه حكما في 
العام 1901 ولم تتراجع عنه قط.وكان تولستوي 
قد رفض عددا من عقائد الكنيسة، وقد كلفه ذلك 
ان يدفن دون مراسم دينية، وان يخلو قبره من 

صليب يرتفع فوقه.

سيدني � د.ب.أ: قضت اسر 29 
عامال محاصرين حتت االرض 
بعد انفجار ف����ي منجم للفحم 
بنيوزيلندا ليلة ثانية دون نوم 
في الوقت الذي مازال ينتظر فيه 
عمال اإلنقاذ تطهير املنجم من 
غاز امليثان، حتى يستطيعون 

الدخول والبحث عنهم.
وقال مدير الش����رطة جاري 
نولز لتفزي����ون نيوزيلندا ان 
عينات الهواء التي مت أخذها من 
املنجم بعد انفجار غاز امليثان 
أظهرت ان املكان ليس آمنا لبدء 
جهود البحث.وانقطع االتصال 
مع الرجال الذين يعتقد أنهم على 
بعد نحو 120 مترا حتت األرض 
منذ االنفجار الذي وقع بعد ظهر 
امس اجلمعة في منجم »بايك 
ريفر«،  الذي يقع على مسافة 
50 كيلومترا شمال »جرامياوث« 
على الس����احل الغربي لساوث 

ايالند.
وص����رح الرئيس التنفيذي 
للشركة املس����ؤولة عن املنجم 

روما � أ.ف.پ: اتهم مارتشيلو 
ديل اوتري العضو في مجلس 
الشيوخ االيطالي والقريب من 
سيلفيو برلس���كوني بانه كان 
»همزة الوصل« بن برلسكوني 

ومافيا صقلية.
وكانت محكمة االس���تئناف 
ف���ي 29 يونيو حكما  اصدرت 
بالس���جن سبع س���نوات على 
ديل اوتري بتهمة التواطؤ مع 
املافي���ا. وورد االتهام في نص 
احلكم الذي نشرته وسائل االعالم 

االيطالية.
ويبدو ان زعماء املافيا ضمنوا 
في املقابل »حماية« برلسكوني 
واحمليطن به، حس���ب احلكم 

الصادر عن محكمة باليرمو.
ويق���ول ن���ص احلك���م ان 
»احملكمة رأت ان���ه من الثابت 

بيتر ويتال بأنه لم يتم الرد على 
اتصاالت على نحو متكرر طوال 

اليوم بهاتف في املنجم.
وقال نول����ز ان فريق إنقاذ 
يضم 16 م����ن عمال املناجم من 
اصحاب اخلب����رة يقفون على 
أهبة االستعداد للقيام بعمليات 

ان دي���ل اوتري و)رجل املافيا( 
غايتانو سينا قاما »بوساطة« 
كصلة وصل بن الكوزا نوسترا 
)مافيا صقلية( ممثلة بشخص 
)للزعيم( س���تيفانو بونتاتي 

البحث مبج����رد التأكد من عدم 
وج����ود خطر ح����دوث انفجار 
آخر او حريق.وحددت الشرطة 
العمال احملاصرين،  جنسيات 
بأنهم 24 نيوزيلنديا واستراليان 
و بريطانيان وشخص من جنوب 

افريقيا.

واملتعهد املتح���در من ميالنو 
سيلفيو برلسكوني«.

االنب���اء  ونش���رت وكال���ة 
االيطالية انسا نص احلكم الذي 

يقع في 600 صفحة.
في املقاب���ل، ليس هنا دليل 
على وجود »عقد« انتخابي بن 
هذه العصابات وفورتسا ايطاليا 
احلزب الذي اسسه برلسكوني 
ودي���ل اوت���ري منتصف 1993 
ليتمكن برلسكوني من دخول 
عالم السياسة، حسبما ورد في 

احلكم.
اللقاءات  ان  وقالت احملكمة 
بن ديل اوتري وسينا بدأت في 
الستينيات »ووساطته« بن املافيا 
وبرلسكوني الذي كان متعهدا في 
البناء في ميالنو، تعود  قطاع 

الى السبعينيات.

ليون تولستوي

محاوالت إلنقاذ عمال املنجم

سيلفيو برلسكوني

متاثيل رومانية

جون ساركوزي

سوزان بويل

وجه اخلادمة وقد تشوه متامااخلادمة اآلسيوية  قبل التعذيب

دمشق � إيالف: جلن عمران اسم 
لم يتجاوز عمره اإلعالمي السنوات 
الست، وعلى الرغم من ذلك حققت 
مكانة وش����عبية جيدة، جناحها 
اإلعالم����ي انطلق م����ن البحرين، 
ثم توال����ت النجاحات لتنتقل إلى 
بيروت، وأخي����را إلى دبي، رحلة 
لم تكن طويلة، لكنها أيضا ليست 
سهلة، كان الدافع منها هو تطوير 
نفسها إلى أن أثبتت وجودها مؤخرا 
في البرنام����ج الصباحي »صباح 
 ،MBC اخلير ي����ا عرب« على قناة
بعيدا عن التصنع والتكلف، كما انها 
تتعامل مع الشاشة بعفوية ورمبا 

هذا هو سر تألقها.تقول: كوني سعودية اجلنسية القيت 
صعوبات عدة في الدخول إلى مجال اإلعالم، منها عدم 
الثقة باملرأة السعودية لذلك فهي ال حتصل على الدعم 
الالزم سواء كانت إعالمية أو غير إعالمية، خصوصا 
أن الثق����ة هي أهم عامل للدخ����ول إلى مجال اإلعالم، 
ولكني أحمد اهلل على حصولي على الدعم الالزم من 
أهم احملطات العربية والسعودية، فبدايتي كانت مع 
قناة »روتانا« التابعة لألمير الوليد بن طالل، وحاليا 
أعمل مع قناة ال� mbc التابعة للشيخ وليد اإلبراهيم، 
وهذا يعتبر اجنازا شخصيا حققته على الرغم من عدم 
اعتراف البعض بقدرات املرأة السعودية.وعن مواقفها 
مع هيئة األمر باملعروف قالت: في إحدى املرات كنت 

ومجموعة من الصحافين جنهز 
للقاء أحد الفنانن في السعودية، 
وكنت جالسة معهم كما أجلس معك 
اآلن في لوب����ي الفندق بالرياض، 
األم����ر باملعروف  ألفاج����أ بهيئة 
تداهمنا وأخذت الصحافين الشباب 
ملعاقبتهم، ولألسف لم يستطع أحد 
منهم أن يدافع عن نفسه، وأرادوا 
مني الذهاب معهم لكني لم استجب 
ورفضت الذهاب معهم حتى أعرف 
التهمة، فقالوا »خلوة غير شرعية« 
مع اننا جالسون في بهو فندق عام، 
وقد توقعوا أن أكون ضعيفة لكنني 
بقيت جالسة ومصرة على رأيي 
ورفضت االنصياع ألوامرهم ففوجئوا بردة فعلي، 
وتأخرت في ذلك اليوم عن موعد إقالع الطائرة إلى 
بيروت، وانزعجت كثيرا من أسلوبهم في التعامل 
وإلص���اق تهمة ال متت للمنطق بصلة، حيث انني 
ال أعرف أي خلوة غير شرعية وكان ذلك يتم أمام 
املأل، وأنا ال أعمم هذه الصورة على كل رجال الهيئة، 
وهناك البعض الذي���ن يعتبر وجودهم ضروريا، 
وحضورهم مهما في بعض األماكن ليضبطوا األمور، 
ولكن البعض لألسف يس���تغل سلطته للتحرش 
وتهديد الناس، وال يعملون بالضمير الواجب على 
رج���ال الدين، رغم عدم اعت���راف البعض بقدرات 

املرأة السعودية.

لجُني عمران

كيف تكتب القراءة في مخ اإلنسان؟

وباء غامض يقتل الحمير في موريتانيا وحبس 
مربي بط يقدم الحشيش لحيواناته!

باريس � أ.ش.أ: 
البروفسور  أجرى 
الفرنسي املعاصر 
س  ستنيس����ال «
ديهانن« في جامعة 
باري����س دراس����ة 
موس����عة لتحديد 
نشاط املخ عندما 
يقوم بتنفيذ عمل 
اليه ملعرفة  موكل 
نش����اط الش����باب 
بالنس����بة للقراءة 
وكيفي����ة تثبيتها 

ف����ي مناطق املخ علما بأن الكلمة تولد عن طريق تغيرات في اجلن 
املعروف باسم »فوكس � بى 2«.

وأجرى البروفسور دراس����ته على نوعية مختلفة من الشباب 
ملعرف����ة مدى قدرتهم على القراءة وهم متطوعون من دول مختلفة 
من البرتغال والبرازيل وفرنسا املجموعة االولى اميون واملجموعة 
الثاني����ة تعلمت القراءة في مرحلة الش����باب والثالثة تابعت نظام 
التعليم العادي فتبن وجود عالقة بن عدم قدرة األمي على اللعب 
بالكلمات عند سماعها فهو غالبا ما ينسى حرفا من حروف الكلمة 

التي مت نطقها أمامه.
وكشفت الدراس����ة أن هناك ارتباطا باالشياء التي يراها بعينه 
وقدرت����ه على نطقها حيث ان هناك مالي����ن اخلاليا العصبية التي 
تتدخل في هذه العملية وهى توجد في جزء في املخ يعرف باس����م 

»صندوق احلروف في املخ«.

نواكش����وط � أ.ش.أ: أفادت مصادر صحافية بنفوق عشرات من 
احلمير في مدينة القدية شرق موريتانيا.وأكدت املصادر ان املنطقة 
تشهد موت عش����رات احلمير بشكل يومي الفت للنظر، بعد تفشي 
مرض غامض في القطعان التي تنتش����ر بكثرة في محافظة تكانت 
الزراعية الرعوية.وأكدت صحيفة األخبار املوريتانية ان املعلومات 
املتوافرة تؤكد موت ما بن ثالثن وخمسن حمارا يوميا، ويتخوف 
عدد من س����كان املنطقة من ان يشكل ذلك خطرا على مصادر املياه 
السطحية، حيث تراكمت اجلثث في كل مكان.من جهة أخرى، حكم 
على مربي بط كان يعطي هذه احليوانات حشيشة الكيف امام احملكمة 
اجلنائية في روش����فور في غرب فرنسا بالس����جن شهرا مع وقف 
التنفيذ ودفع غرامة قدرها 500 يورو.وأقر الرجل أمام احملكمة بأنه 
يدخن »قليال« احلشيشة ايضا مبررا زراعته للحشيشة بسعيه الى 
»تطهير أمعاء« بطه.وأكد مربي البط ومزارع احلشيشة انه »ما من 
دواء أفضل مضاد للدود بالنسبة للبط من احلشيشة وقد نصحني 

اخصائي بذلك« من دون ان يحدد اسم هذا االخصائي.

الداالي الما 

الداالي الما: الصين أكثر اهتمامًا بخليفتي
وقد ال يخلفني أحد

نيودلهي � د.ب.أ: قال الزعيم الروحي إلقليم التبت الداالي الما ان 
الصن تولي أهمية ألمر خالفته أكثر مما يبديه هو شخصيا.ونقلت 
تقارير إخبارية عن الداالي الما قوله في مؤمتر صحافي في نيودلهي 
»إنها ليست قضية خطيرة بالنسبة لي.. يبدو أن احلكومة الصينية 
تنظر اليها بجدية«. ونقلت صحيفتا »ديلي نيوز« و»اناليسيز« عنه 
»لقد أوضحت جليا عام 1961 أنه يجب مناقشة ما اذا كانت مؤسسة 
الداالي الما ستبقى أم ال«.وأضاف الزعيم التبتي، الذي يعيش في 
املنفى في الهند منذ انتفاضة فاشلة في التبت ضد احلكم الصيني 
عام 1959، قائال إنه اذا شعر أغلبية البوذيون بأن مؤسسة الداالي 

الما غير ذات صلة، فإنها يجب أن تنتهي.
وأشار الى »أنه ليس من املهم للغاية بالنسبة لثقافة أو الشعب 
البوذي.. من الس����خيف االعتقاد بأن هذا يجب أن يستمر.. إن األمر 
يعتمد على الظروف ولكن بالنس����بة للصراع التبتي، لدينا قيادة 

سياسية منتخبة«.

األجزاء المقتطعة من الجسم.
وقد وجد هذين التمثالين منذ 
قرابة المائة عام، ويعرضان في 

مقر إقامة برلسكوني.
وقد احتفظ بالتمثالين سابقا 

في متحف روما.

 سعودي يذبح زوجته في العيد وتشويه وجه خادمة إندونيسية 
وجاكرتا تستدعي السفير السعودي لمناقشة الحادث


