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روماـ  يو.بي.آي: وصف محاميا 
الدفاع عن رئيس الوزراء االيطالي 
سيلفيو برلسكوني التحقيق في 
تـــورط موكلهم بقضيـــة دعارة 
على خلفية ممارسة اجلنس مع 
فتاة قاصر مغربية بـ »السخيف« 
واعتبراه تدخال غير مسبوق في 
حياة رئيس احلكومة اخلاصة. 
ونقلت وسائل إعالم إيطالية عن 
احملاميني نيكولو غيديني وبييرو 
لونغـــو وصفهمـــا للتحقيق في 
العالقة املزعومة لبرلسكوني مع 
الفتاة املغربية »بالتطفل اخلطير 
على حياة رئيس احلكومة اخلاصة 

الذي لم يسبق له مثيل في تاريخ القضاء اإليطالي«. 
وقاال إن املزاعم التي يعتمد عليها التحقيق »سخيفة 
وال أساس لها من الصحة.. وقد نفاها كل الشهود 

واملعنيون مباشرة«.
ووصف العضو البارز في حزب شعب احلرية 
احلاكم الـــذي ينتمي إليه برلســـكوني فابريزيو 
سيشيتو التحقيق بأنه »قضية استغالل واضحة 
تهدف لزعزعة استقرار اإلطار السياسي«، مضيفا ان 
ذلك لن يغير بأي طريقة نية برلسكوني مبواصلة 

دوره كرئيس حكومة.
إلى ذلك نقلت وسائل اإلعالم اإليطالية عن مصادر 
قضائية انه مت »العثور على العديد من الصور واألفالم 
التي تعود حلفالت خاصة ببرلسكونى في ڤيلته 
بسردينيا« على جهاز الكمبيوتر اخلاص بالقاصر 
املغربية الذي صودر في أكتوبر الفائت ولكنها لم 

تكشف عن محتواها.
وكانـــت وســـائل اإلعـــالم 
اإليطالية قالت في وقت سابق 
إن النيابة العامـــة في ميالنو 
حتقق مع رئيس الوزراء بتهم 
تتعلق بدعارة القاصرين على 
خلفية ممارســـته اجلنس مع 
الفتاة املغربية روبي في الڤيال 
التي ميلكها مبيالنو من فبراير 
إلى مايو من العام املاضي حني 
كان عمر الفتاة 17 سنة. وتشير 
النيابة  املذكرة الصادرة عـــن 
الى ان لديهـــا »دليال مفصال«. 
وشمل التحقيق املستشار بإقليم 
لومبارديا نيكوال مينتعي التي تتهمه »بتســـهيل 
الدعـــارة« وتوجه التهمة ذاتها لكل من مكتشـــف 
النجوم لي لي مورا الذي ســـاعد روبي في دخول 
املجال الفني والصحافي إميليو فيدي مدير نشرة 
أخبـــار القناة الرابعة التي ميتلكها رئيس الوزراء 

وهما من أصدقائه املقربني.
يذكر أن روبي قد أكملت سن البلوغ )18 عاما( منذ 
شهور قليلة وكانت األنباء قد تواردت عن حضورها 
حفالت في ڤيال أركوري مقر إقامة برلسكوني قرب 
ميالنو قبل أن تعترف الفتاة بذلك لكنها نفت إقامة 
عالقة جنسية معه، كما ان برلسكوني كان قد اتصل 
بقسم الشرطة حيث كانت الفتاة موقوفة في قضية 
سرقة ليطلب من احملققني اإلفراج عنها وضمها لوالية 
شخص من حزبه )نيكوال مينتي( وهو ما أدى إلى 

توجيه تهمة سوء استخدام السلطة له.

روســـيا ـ رويترز: قالت 
متحدثة باسم االدعاء الروسي 
إنه طالب بفتح حتقيق مع 
الكتروني لشـــركة  موقـــع 
اتصاالت مينح زواره فرصة 
الطالق النار على دمية شبيهة 
الروسي دميتري  بالرئيس 

مدڤيديڤ.
ويروج شريط على املوقع 
االلكتروني لشركة االتصاالت 
اليانـــس تليكوم في اقصى 
شرق روسيا خلطة دعائية 
تسمى »موسكو« حيث تظهر 
دمية كاريكاتورية شـــبيهة 
مبدڤيديـــڤ فجأة من خلف 

حوائط الكرملني.
الفأرة  وبضغطة علـــى 
النار  اطـــالق  ميكن للزوار 

على الدمية الكاريكاتورية ورســـم هالة ذهبية حول رأسه. وقالت 
يلينا تيليجينا كبيرة مســـاعدي ممثـــل االدعاء في اقليم برميوري 
أمس اخلميس إنه مت بالفعل إبالغ مكتب االدعاء في االقليم بشـــأن 
املوقـــع االلكتروني. وأضافت »امر االدعاء إدارة شـــرطة برميوري 
بإجراء حتقيق«. وقال جالوســـت اخويان السياسي البارز باالقليم 
والذي ينتمي حلزب »روسيا املتحدة« احلاكم ان استخدام »شبيه« 
ملدڤيديڤ في اللعبة غير مقبول. وأضاف »استخدام رسوم كاريكاتورية 
للساســـة في املجتمعات املتحضرة أمر عادي. لكن استخدام رئيس 
الدولة كهدف.. فهذا تطرف«. ومتنح اللعبة ايضا ملستخدمي االنترنت 
الفرصة الطالق النار على اهداف مثل منطاد او سفينة او غواصة.

دميتري مدڤيديڤ

حاملة طائرات أميركية

مئات املتدافعني عقب االحتفال الديني في معبد سابارمياال بوالية كيراال بجنوب الهند

سيلفيو برلسكوني

هاني رمزي

روبي التي فجرت فضيحة رئيس الوزراء اإليطالي

رون ريغانرونالد ريغان

نجل ريغان: والدي أصيب بالزهايمر أثناء توليه الرئاسة
واشنطنـ  يو.بي.آي: قال جنل 
الرئيس األميركي الراحل رونالد 
ريغان إن والده أظهر إشارات على 
اإلصابة مبرض الزهامير خالل 
ممارسة مهامه كرئيس للواليات 

املتحدة.
وذكرت صحيفة »واشنطن 
بوســـت« امس أن رون ريغان 
جنل الرئيس األســـبق قال في 
كتابـــه »والدي %« »اآلن نعرف 
أن التغيرات النفسية والعصبية 
التي تترافق مع الزهامير قد تظهر 
قبل سنوات وحتى قبل عقد من 

ظهور العوارض الواضحة«.
وأضاف »إذن األسئلة حول 
مـــا إذا عانى والدي من املراحل 
االبتدائية من الزهامير فيما كان 
في منصبه جتيب عن نفســـها 

أكثر أو أقل«.
ويقول ريغان االبن إنه شعر 
بالقلق على والده منذ عام 1984 
وأضاف »حني شاهدت املناظرة 

األولـــى من املناظرتـــني اللتني 
أجراهما مع املرشح الدميوقراطي 
وولتر مونديل عام 1984 بدأت 
أشعر بالغثيان وكأن حلما سيئا 

يتحقق«.
كان  والـــده  أن  وأوضـــح 

يبدو »متعبا ومربكا« وال يجد 
الكلمات.

وقال إن والده نفسه أعرب 
في عام 1986 عن قلقه من البدء 
بفقدان الذاكرة وأنه حني كان على 
منت الطائرة فوق وديان يعرفها 

في شـــمال لوس اجنيليس لم 
يتمكن من تذكر أسمائها.

غير أنه اكد انه »ال توجد أي 
أدلة على أن والدي )أو أي شخص 
آخر( علم عن حالته الطبية فيما 

كان اليزال في سدة الرئاسة«.

محاميا برلسكوني: التحقيق معه في قضية الدعارة 
يعتبر تدخالً في حياته الشخصية

هاني رمزي: إذا وصل اإلخوان إلى الحكم
في مصر فلن يكون للمسيحيين وجود

في حواره لبرنامج  »واحد من الناس«

القاهرةـ  وكاالت: عبر الفنان هاني رمزي، وهو 
مسيحي، عن قلقه من فكرة حكم جماعة االخوان 
املسلمني ملصر، مشيرا الى ان جمال مبارك جنل 
الرئيس املصري سيفوز في االنتخابات الرئاسية 

اذا رشح نفسه.
وقال رمـــزي، في حواره مع عمرو الليثي في 
برنامج »واحد من الناس« الذي عرضته قناة »درمي« 
الفضائيـــة اخلميس املاضي ان كل ما يعرفه عن 
االخوان انهم جماعة متشددة ولها افكار صعبة 
وتريد ان تصل الى احلكم بأي شكل من االشكال، 
وانهم لو استطاعوا الوصول الى احلكم من املمكن 

اال يكون للمسيحيني وجود.
واضاف ان اقرب املرشـــحني للرئاســـة اذا لم 
يرشح الرئيس حسني مبارك لفترة الرئاسة املقبلة 
هو جنله جمال مبارك، معتبرا ان هذا االمر ليس 
توريثـــا، مبينا ضرورة الفصل بني جمال مبارك 
ابن الرئيس وجمال مبارك كشـــخصية ممكن ان 

تصبح رئيسا.
وتابع: ان جمال لو رشح نفسه من دون مجاملة 

وفي ظل رقابة دولية سينجح.
وكشف هاني رمزي انه رفض متثيل دور الرئيس 
املقبور صدام حسني في فيلم مت عرضه عليه من 
مؤسسة اجنبية، مضيفا انه يحب اللمبي وسيد 
ابوحفيظة ويتضايق من مقولة املضحكون اجلدد 

ألنهم »مش بيطلعوا يقولوا نكت«.

وفي ســــياق حديثــــه أكد هانــــي رمزي أنه 
يدين للفنان محمــــد صبحي بالكثير حيث أنه 
هو الذي قدمه ألول مرة من خالل فرقته ومثل 
معه قرابة اخلمس مسرحيات منها: وجهة نظر 

وتخاريف.

لعبة روسية على اإلنترنت
تضع مدڤيديڤ هدفًا إلطالق نار

سخر فيه من الشواذ وأطلق عليهم العديد من الشتائم 

استمرار التحقيق في الڤيديو المسيء
على حاملة الطائرات »إنتربرايز«

طيار »يحتجز« طائرة حتى وصول
»جد« يحتضر حفيده

واشنطنـ  سي.ان.ان: سابق اجلد مارك ديكسون الزمن ملشاهدة 
حفيده احملتضر في كولواردو، وقد تلقى مساعدة غير متوقعة من 
كابنت طائرة تابعة خلطوط »ساوث ويست« الذي أّخر إقالع الرحلة 
ليتسنى له اللحاق بها. وقال ديكسون: »أصابني الهلع بسبب ضيق 
الوقت، اعتقدت لوهلة أنني لن أمتكن من اللحاق بالرحلة«. وقالت 
زوجة ديكسون انها اتصلت بشركة الطيران طالبة منهم »حجز« 
الطائرة حتى يتمكن اجلد من الســـفر حلضور اللحظات األخيرة 
حلفيـــده )عامني( بعد قرار وقف أجهـــزة اإلنعاش عنه في مدينة 
»دينفـــر« بكولورادو. يذكر أن قبطان الطائرة املتعاطف وقف في 
مدخل الطائرة بانتظار اجلد الذي كان يركض مهروال بجواربه إذ لم 

يتسع له الوقت الرتداء حذائه بعد خضوعه لإلجراءات األمنية.
وصف اجلد تلك اللحظات قائال: »انهلت عليه بالشكر واالمتنان 

ورد بقوله: أصال لم يكن لنا املغادرة من دونك«.
وعانى احلفيد من إصابات خطيرة في الرأس بعدما قام صديق 
والدته بإلقائه عبر غرفة معلال فعلته بأنه كان مخمورا ومنتشيا 
باملاريغوانا، وتوجه له الســـلطات األمنية تهمة القتل من الدرجة 
األولى. ووصل اجلد في موعـــده إللقاء نظرة الوداع على حفيده 
بســـبب تعاطف قبطان الطائرة وتأخيـــره الرحلة، وهو تصرف 

تفرض معظم شركات الطيران إجراء عقابيا عليه.
إال أن متحدثا باســـم شركة الطيران »ســـاوث ويست« امتدح 
تصرف الطيار بالقول انـــه مثالي: »ال ميكنك تأخير رحلة ملجرد 
تأخر مسافر، ولكننا نتفق جميعا على أنه في مثل هذه الظروف 

قائد الطائرة اتخذ قرارا صائبا«.

الحكومة اإلسرائيلية تأسف إلجبار 
صحافيين على خلع مالبسهم

القدسـ  أ.ف.پ: أعلن املكتب االعالمي التابع للحكومة االسرائيلية 
اجلمعة عن »االسف« لشعور صحافيني باإلهانة بعد ان اجبرهم 
اجلهاز االمني التابع لرئيس الوزراء على خلع مالبسهم قبيل حفل 

استقبال في القدس.
وقـــال مدير املكتب االعالمي اورين هلمـــان »اود ان اعرب عن 
اسفي ملغادرة صحافيني حفل االستقبال السنوي للمكتب االعالمي 
للحكومة لشعورهم بأنهم تلقوا معاملة سيئة من االمن«. واضاف 

»من البديهي اننا ال ندعو الصحافيني لنهينهم«.
واجرى عناصر االمن التابعني لرئيس الوزراء بنيامني نتانياهو 
تفتيشا جسديا لعدد من عشرات الصحافيني الدوليني العاملني في 
اسرائيل الذين متت دعوتهم مســـاء الثالثاء الى حفل االستقبال 

السنوي الذي يقيمه رئيس الوزراء في فندق كبير في القدس.
وطلب من املراسلة واملنتجة في قناة اجلزيرة القطرية جنوان 
ســـمري )31 عاما( نزع صدريتها، االمر الذي رفضته ودفعها الى 
مغادرة املكان، واحتجت جمعية الصحافة االجنبية في اسرائيل 

بشدة لدى مكتب رئيس الوزراء.
وفضل عدد من املراسلني عدم الدخول على السماح بتفتيشهم. 
وقالت جمعية الصحافة االجنبية »نريد ضمانات لئال يتكرر هذا 

االمر واال سنرفض بلباقة اي دعوة جديدة«.

واشنطن ـ ســـي.ان.ان: قال املتحدث باســـم البحرية األميركية 
إنه مت تأجيل »التقاعد املقرر« لقائد عســـكري ســـابق في احلاملة 
األميركية »إنتربرايز«، بانتظار اســـتكمال التحقيقات التي جتريها 
البحرية على فضيحة »تســـجيالت الڤيديو غير املالئمة« على منت 
حاملة الطائرات في العامني 2006 و2007. وقال املســـؤول اإلعالمي 
في البحرية األميركية، األدميـــرال دينيس موينيهان: »إنها خطوة 

حصيفة وضرورية ما دام التحقيق مستمر«.
وكان يفترض باألدميرال لورانس رايس، الذي كان آمر احلاملة 
املذكـــورة خالل وقت ما كان فيه القائد أوين أونرز ـ املســـؤول عن 
تسجيالت الڤيديو غير املالئمة ـ الرجل الثاني، أن يتقاعد في األول 

من فبراير املقبل.
وأصبـــح أونرز آمرا حلاملة الطائرات »إنتربرايز« غير أنه أعفي 
من منصبه خالل الشـــهر اجلاري بعد الكشف عن تسجيالت ڤيديو 
مسيئة، ترصد تصرفات قام بها عندما كان نائبا لقائد احلاملة، سخر 

خاللها من الشاذين جنسيا وأطلق العديد من الشتائم املقذعة.
وتظهر التسجيالت شخصا، يعتقد أنه أونرز، وهو يقوم ويسخر 
ويتهكم على الشاذين جنسيا، ويظهر في بعضها نساء من عناصر 

البحرية في حمام مشترك.
وفـــي ذلك احلني، أصدرت البحرية األميركية بيانا أوضحت فيه 
أن القيام مبثل هذه األعمال واملمارسات، مثل التسجيالت املصورة 
على منت حامالت الطائرات والســـفن املقاتلة، أمر غير مقبول على 
اإلطالق، وشـــددت على أنها »ال ميكن أن تتسامح مع تصرفات من 

هذا النوع«.
وأشار البيان إلى أن البحرية ستجري حتقيقاتها »للوقوف على 
الظروف واخللفيات الكاملة لهذه التسجيالت، مع اإلشارة إلى أنها 
تدرك بأن املقصود منها »لم يكن إهانة أي شـــخص على اإلطالق«، 

وهو ما شرعت به فعال.
يذكر أن هذه التسجيالت عرضت أكثر من مرة على القناة التلفزيونية 
الداخلية حلاملة الطائرات »انتربرايز«، وقد شاهدها أكثر من ستة 
آالف بحار، ويؤكد أونرز في بعضها أن قادته ال يعرفون شـــيئا مما 

يفعله.

في آخر يوم لطقوس دينية تواصلت على مدى شهرين

مقتل أكثر من 106 أشخاص في تدافع عقب احتفال ديني بالهند
نيودلهـــي ـ أ.ف.پ: لقي مـــا ال يقل عن 106 
أشخاص حتفهم في تدافع عقب احتفال ديني مبعبد 

سابارمياال بوالية كيراال في جنوب الهند.
وأوضح جاي كومار وزير الداخلية بوالية كيراال 
أن القتلى كانوا عائدين من زيارة املعبد عبر سفح 
تـــل في وقت متأخر أول من أمس اجلمعة عندما 
فقد قائد مركبة السيطرة عليها لتصطدم بحشد 
من زوار املوقع املقدس، وفقا للديانة الهندوسية، 
مما أدى إلى حدوث التدافع. وأكد راهول إيستوارن 
املتحدث باسم معبد سابارمياال »حتى اآلن، تأكد 
مقتل 106 أشـــخاص«. وأضاف أن عملية حتديد 
هويات اجلثث وعالج املصابني جتري حاليا. ووقع 
احلادث في منطقة جبليـــة التضاريس وكثيفة 

الغابات مما أعاق عمليات اإلنقاذ أثناء الليل.
وكان عشرات اآلالف من احلجاج قد احتشدوا 
عند املعبد في آخـــر يوم للطقوس الدينية التي 
تتواصل على مدى شهرين سنويا. ووقعت حوادث 
مشابهة من قبل عند معبد سابارمياال وكان آخرها 

عام 1999عندما لقي 50 شخصا حتفهم.

»تليغراف«: تونسية حامل في 12 توأمًا تتفوق على أم التوائم الثمانية
لنــــدن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة 
»ديلي تليغراف« البريطانية امس 
ان ســــيدة تونسية على وشك أن 
تتفوق على األم األميركية نادية 
ســــليمان التــــي أجنبــــت ثمانية 
توائــــم بعد أن أصبحت حامال في 

12 جنينا.
وأضافت الصحيفة على موقعها 
االلكتروني أن املــــرأة التي تعمل 
مدرسة وزوجها أعربا عن شعورهما 
إزاء معرفتهما بحدوث  بالسعادة 
احلمــــل والــــذي نتج عــــن أدوية 
اخلصوبة بعد أن أجهضت مرتني 
فيما يتوقعان إجناب ســــتة أوالد 
وست بنات. ولكن خبراء اخلصوبة 

أدانوا هذه األنباء.
وقالوا إن األطباء الذين عاجلوا 
الزوجني غير مسؤولني وتسببوا في 
حدوث خطورة على صحة وحياة 

األم وأطفالها.
وقالت املرأة أنهــــا تتطلع الى 
معانقة أطفالها ووفقا لزوجها فإنها 
تريد فإن تضع مواليدها بطريقة 
طبيعية وليس بالتدخل اجلراحي، 
رغم تأكيد األطبــــاء أن ذلك األمر 

مستحيل.
يذكر أنه في يناير املاضي أجنبت 
األميركية نادية ســــليمان ثمانية 
توائم علــــى قيد احلياة من خالل 

التلقيح االصطناعي.


