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ـ يو.بـــي.آي: أهدت   روما 
فتاة االســـتعراض اإليطالية 
الســـابقة لوري ديل سانتو 
وزوجة املوســـيقي واملــغني 
اريـــك كالبـــتون  البريطاني 
سابقا قصيدة لرئيس احلكومة 
اإليطالي سيلفيو برلسكوني 
معربة فيهـــا عن اإلعجاب به 
في الوقت الـــذي ينقلب فيه 
حلفاؤه السياسيون والناخبون 

عليه.
  وذكرت وكالة أنباء «آكي» 
اإليطاليـــة أن قصيـــدة ديل 

ســـانتو التي عملت في اســـتعراضات بثتها 
شبكة «ميدياست» التابعة لبرلسكوني جاءت 

حتت عنوان «أنت» وعارضت 
الفضائح اجلنسية التي شوهت 

صورته.
  وقالت فـــي برنامج إذاعي 
«أنت من تفكر من تتخيل أنت 
من ميكنه حتويل األحالم إلى 
حقيقـــة.. أنت من لديه رغبة 
العطاء ورؤية التقدم في عالم 

من القيود».
  وتأتي هذه الكلمات العاطفية 
في الوقت الـــذي تواجه فيه 
حكومة برلســـكوني مخاطر 
االنهيـــار بعـــد انفصاله عن 
حليفه الســـابق غيانفرانكو فيني الذي شكل 

حزبه اخلاص. 

 على ما يبدو أن الزعيم «عادل 
إمام» اعتاد على فكرة استنساخ 
«افيش» افالمه الســــينمائية، من 
جديد يكرر جتربة العام املاضي، 
حيث كان افيش فيلمه «بوبوس» 
نســــخة طبق االصل عن «افيش» 
 Mrs Smith&mr الفيلم االميركــــي

الجنلينا چولي وبراد پيت.
  مرة جديدة قام «الزعيم» بتقليد 
ألفيش فيلمــــه اجلديد «زهامير» 
الذي بدأ عرضه في عيد االضحى، 
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 ١٢ غرزة في وجه أوباما بسبب «ضربة كوع» في مباراة سلة

 افيش الفيلم األجنبي و«زهامير»

 أجنلينا چولي

 مشهد من املسرحية 

 لوري ديل سانتو 

 واشـــنطن ـ وكاالت : تعرض الرئيس األميركي باراك اوباما 
لضربة غير متعمدة باملرفق في الوجه أثناء مباراة كرة سلة أول 
من أمس مما استلزم إجراء ١٢ غرزة في شفته السفلى حتت إشراف 

الفريق الطبي التابع للبيت األبيض، حسبما أعلن في بيانه.
  وكان اوباما الذي يحرص على ممارســـة رياضة كرة الســـلة 

يلعب مع أصدقاء وأقارب مباراة شارك بها عشرة أفراد في موقع 
فورت مكنير العسكري في واشنطن.

  وقـــال روبـــرت جيـــبس املتـــحدث باســـم البــيت األبيـض إن 
شـــفة الرئيس تـــم عــالجـــها، مشــــيرا إلى ان األمــــر تطـــلب 
عمل ١٢ غــــــرزة بعد تــــخدير الشــــــفة املصــابة موضـــعيا، 

وكان أحد املشاركني في اللعب قد ضرب أوباما في وجهه بطريق 
اخلطأ.

  وأضاف املتحـــدث أن التدخل اجلراحي مت في حجرة الطبيب 
املناوب في الطابق األرضي من البيت األبيض، وأن اخليط الذي 
استخدم من النوع الرقيق الذي يستدعي عمل عدد أكبر من الغرز 

اجلراحية إال أن الندوب الناجتة تكون أصغر حجما.
  وكان أوباما قد أمضى صباح أمس بعد االحتفال بعيد الشكر 
بصحبة أعضاء أسرته وأحد املستشارين ومارسوا رياضة كرة 
الســـلة، حيث شكلوا فريقني متنافســـني يضم كل فريق خمسة 

العبني.

(أ.ف.پ)..   أوباما يتحسس مكان الضربة  ..وفي طريقه إلى املستشفى 

 أنجلينا چولي تكره «عيد الشكر»
  و تعتبره «جريمة قتل»

 ممثلة مغربية تثير إعجاب عرب بلجيكا
  بعد تعريها على المسرح

 يستعد ماليني االميركيني لالحتفال بعيد الشكر يوم اخلميس 
املقبل، ولكن اميركية واحدة لن حتتفل بعيد الشكر وهي أم لستة 

أطفال انها املمثلة أجنلينا چولي.
  واكدت بعض املصادر ان چولي تكره عيد الشكر ألنها تعتبره 
«قصـــة قتل» وال تريد اعادة التاريـــخ أو ان تكون جزءا من هذه 

اجلرمية بأي طريقة.
  فلن حتتفل مبا فعله املستوطنون البيض بالهنود سكان البلد 
االصليني أو االحتفال بهيمنة ثقافة على أخرى، فهذا ليس أسلوبها 
أو مـــا تدعو اليـــه أو ما تريد تعليمه ألســـرتها متعددة الثقافات 

لالحتفال بقصة قتل.
  وأضاف املصدر: ان چولي حترص دائ ما على عدم التواجد في 

اميركا هي وعائل تها في عيد الشكر. 

 بروكســـل ـ أ.ف.پ: جتمع املعجبون من عرب بلجيكا باملمثلة 
املغربية الشهيرة لطيفة أحرار ليلتقطوا الصور وهم بجانبها في 
بروكســـل، بعد انتهائها من تقدمي عرض مســـرحي أثار جدال في 
املغرب، إذ اعتبره البعض «غير أخالقي»، مســـتندين إلى مشاهد 
«عري» فيه، وهو األمر الـــذي تنفيه املمثلة، مؤكدة أنه «ال ميكن 
اختزال املسرحية في األخالق». وقدمت أحرار مسرحيتها «كفرناعوم 
ـ اتوصراط» في أحد مســـارح قصر الثقافـــة والفنون «البوزار»، 
في إطار مهرجان «موســـم»، وهي مسرحية ملمثل واحد أخرجتها 
بنفسها، وبنتها على نص «رصيف القيامة» للشاعر املغربي ياسني 
عدنان. وتقول املمثلة املغربية ان االنتقادات التي واجهتها املسرحية 
«جاءت من حزب معني هو حزب العدالة والتنمية «اإلسالمي»، وفي 
جريدته»، مضيفة أن املنتقدين «قالوا إن العرض غير أخالقي، لكن 

لم يقولوا أفن هذا أم ال، ألن العرض لم يشاهده أحد».
  ويؤكد الشـــاعر ياسني عدنان ذلك، ويقول ان نقاش املسرحية 
«تضخم» بعدما استند إلى «بعض الصور املعزولة» التي التقطت خالل 
العرض األول للمسرحية في الرباط، وأن االنتقادات جاءت من «أقالم 

لم تشاهد العرض ودارت حول الصور ال حول املسرحية». 
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