
35السبت 22 يناير 2011  
الڤاتيكان لبرلسكوني: يجب أن يتسم السياسيون باألخالق

الراقصة المغربية روبي: برلسكوني لم يلمسني.. وأعمامي اغتصبوني

ميالن���و � وكاالت: أص���رت 
الراقصة املغربية كرمية احملروق 
الش���هيرة ب� »روبي« )18 عاما( 
على أن رئيس الوزراء البريطاني 
سيلفيو برلسكوني لم يلمسها 
أو »يضع اصبعه عليها«، على 

حد تعبيرها.
وأشارت إلى أنها حتولت إلى 
الديانة املسيحية قبل 6 سنوات، 
وأنه���ا تعرضت لالغتصاب من 

قبل أعمامها.
وتأتي تأكيدات كرمية معاكسة 
التي  لشهادة إحدى صديقاتها، 
نقلت عنه���ا تورطها في عالقة 
مع برلس���كوني، باإلضافة إلى 
نقض ورقة االدعاء، التي تتهم 
برلسكوني )74 عاما( مبمارسة 

اجلنس مع قاصرات.
وخالل لقاء تلفزيوني معها 
� على إحدى احملطات اإليطالية 
التابعة لبرلسكوني مساء األربعاء 
19 يناير أجابت كرمية عن أسئلة 
خاصة برئيس الوزراء اإليطالي، 
إن دلت على ش���يء فعلى مدى 
احلميمية، الت���ي جمعتهما في 
يوم من األيام، بحسب صحيفة 

»دايلي مايل«.
وقالت كرمية: »إن برلسكوني 
كان يقدم لها املساعدة من دون 

أي مقابل«.
ونقل���ت إح���دى صديقات 
الراقصة »كاترينا باسكينو« أن 
كرمية أخبرتها عدة مرات بأنها 
صديقة برلسكوني، وبأنها ترددت 
فعال إلى منزله حلضور حفالت 
عش���اء، مضيفة »كان يعطيها 

أمواال كثيرة«.
انهمرت دموع  اللقاء  وأثناء 
كرمية دفاعا عن نفس���ها، قائلة 
إنها ليست فتاة سيئة، وكشفت 
أنه مت اغتصابها في عمر التاسعة 
من قبل أعمامها، وعندما أخبرت 
والدتها رفضت األم أن يعلم الوالد 

باألمر كي ال يغضب »ألن ابنته 
لم تعد عذراء«.

وفي عمر ال� 12 سكب والدها 
زيتا مغليا على جسدها، بعدما 
أخبرته أنها حتولت إلى الديانة 
املس���يحية، ولفتت إلى أن آثار 
احلريق الت���زال على رأس���ها 

وكتفها.
من جهة اخرى، قال مستشار 
الوزراء االيطالي  مالي لرئيس 
سيلفيو برلسكوني ان برلسكوني 
شخصيا امر بدفع أموال للفتيات 
الالتي ترددت مزاعم أنهن حضرن 

حفالت جنسية في منزله.

وقال جيوسيب سبينيلي في 
مقابلة صحافية ان األموال التي 
أعطيت للنساء، الالتي وصفهن 
بأنهن طالبات في ضائقة مالية او 
»أمهات ليس لهن عوائل« كانت 
جزءا من هبات خيرية وافق عليها 

القطب اإلعالمي برلسكوني.
وصرح سبينيلي لصحيفة 
كوريير دالي سيرا اليومية التي 
تصدر في ميالنو »كنا نس���اعد 
في ي���وم منظمة لألطفال الذين 
يعانون من اللوكيميا بينما في 
اليوم التالي كنا نساعد طالبة في 
الشقة  إيجار  حاجة لدفع قيمة 

التي تقيم فيها«.
الس���ياق أصدر  وفي نفس 
الڤاتيكان أخيرا اخلميس تعقيبا 
على أحدث فضيحة جنس���ية 
الوزراء  هزت حكومة رئي���س 
االيطالي قائال انه يجب أن يتحلى 
السياسيون االيطاليون ب� »أخالق 

قومية«.
الكردينال تارسيسيو  وقال 
بيرتون���ي وزي���ر الدول���ة في 
الڤاتي���كان والرجل الثاني بعد 
الباب���ا بنديكت في هيكل قيادة 
الكنيسة الكاثوليكية ان الڤاتيكان 
يش���عر ب� »قلق خاص« بشأن 

تأثير الفضيحة على ايطاليا.

المستشار المالي لرئيس الوزراء اإليطالي: األموال التي دفعت للنساء كانت عماًل خيريًا

روبيبرلسكوني

ميسي جراي

ميسي جراي تسأل جمهورها عبر الفيس بوك: 
هل أقاطع إسرائيل؟

عالقة غرامية سجنت بريطانية ونيوزيلندي في دبي 

المشاهد الكرتونية تورث العنف
وأنيابها تنهش سلوكيات الطفولة

القدس � رويترز: سألت املغنية األميركية ميسي 
جراي جمهورها في صفحتها على موقع فيس بوك 
للتواصل االجتماعي هل يجب عليها أن تلغي حفالت 
مزمعة في تل ابيب بسبب الطريقة »املثيرة لالشمئزاز« 
التي تعامل بها احلكومة اإلسرائيلية الفلسطينيني.

ويتعرض الفنانون العامليون واملغنون واألكادمييون 
لضغط متزايد ملقاطعة إس����رائيل بس����بب األعمال 

االسرائيلية في الصراع اإلسرائيلي � الفلسطيني.
لكن جراي اتخ����ذت خطوة غير عادية بخروجها 
على جمهورها في صفحتها على الفيس بوك وسؤالهم 

ماذا تفعله.
وكتبت تقول »تلقيت رس����ائل كثيرة من نشطاء 
يحثونني أو يناشدونني املقاطعة بعدم الغناء احتجاجا 

على سياسة التمييز العنصري ضد الفلسطينيني.
»ان ما تفعله احلكومة اإلسرائيلية بالفلسطينيني 
مثير لالشمئزاز لكني أريد ان اذهب. لدي الكثير من 
اجلمهور هناك وال ارغب في اإللغاء وال اعرف املتغيرات 
التي ميكن ان يحدثها عدم ذهابي. ماذا تعتقدون.. هل 

أبقى أم اذهب؟«.
وبعد تلقيها 4 آالف رس����الة تقريبا في غضون 4 
ايام أعلنت جراي في صحفتها في موقع تويتر انها 

قررت ان تغني في تل ابيب الشهر املقبل.

دب���ي � بي بي س���ي: حتتجز 
الش���رطة في إمارة دب���ي امرأة 
بريطانية منذ أكثر من شهر بسبب 
عالقة غرامية مع رجل نيوزيلندي 
انتهت بصورة درامية بعد اكتشاف 

صديقته السابقة لهذه العالقة.
وقالت صحيفة ديلي تلغراف 
البريطانية التي أوردت النبأ إن 
دانييل سبنسر البالغة من العمر 
25 عاما كانت على موعد غرامي مع 
توبي كارول الذي يعمل في بنك 

اتش اس بي سي قبل أن يتوجها 
إلى مسكنه.

وأضافت الصحيفة أن صديقة 
كارول السابقة وتدعى بريسيال، 
وهي برازيلية، وصلت إلى شقته 
في الصباح ووجدت العش���يقني 
معا فانتابتها حالة هياج شديد 
فأخذت سكينا من املطبخ وبدأت 

بتقطيع أثاث املنزل.
وبعده���ا حاول���ت الصديقة 
البرازيلية مهاجمة سبنسر التي 

فرت إلى احلمام واختبأت به قبل 
أن يقوم كارول باالتصال بالشرطة 

التي قامت باعتقال الثالثة.
ووفقا للصحيفة مت احتجاز 
الثالثة في مقر شرطة »بر دبي« 
وفتح���ت الش���رطة حتقيقا مع 
سبنسر وصديقها النيوزيلندي 
بس���بب إقامة عالقة خارج إطار 
أنه  الزواج. وأضافت الصحيفة 
من املتوقع توجي���ه تهمة الزنا 

للعشيقني.

أك���دت  � أ.ش.أ:  القاه���رة 
الثقافة  أن  الدراسات احلديثة 
املرئية التي يتلقاها الطفل عبر 
الشاشة الصغيرة تعمل على 
صياغة سلوكه جتاه املجتمع 
والن���اس، محذرة م���ن إفراط 
مش���اهدتهم ألف���الم الكرتون 
التي تبثها الفضائيات املختلفة، 
خاصة أن 45% من سلوكياتهم 
تعكس تأثرهم مبا يشاهدونه 
فيها.كما أكدت الدراسات أهمية 
رفض الوالدين أن يش���اركهم 
أبنائهم،  التلفزيون في تربية 
الكرتونية  حيث إن املش���اهد 
إلى  العنف وت���ؤدي  ت���ورث 
س���لوكيات إجرامي���ة فالطفل 
الذي يتراوح عمره بني عامني 

و5 أعوام ويشاهد أمامه مثل هذه 
الصور العنيفة يصبح اعتبارا 
من سن السابعة وحتى العاشرة 
أكثر عنفا مقارنة بأقرانه ممن 
ال يتعرضون ملثل هذا العنف 

املرئي.
وأوضح اخلبراء الذين أجروا 
هذه الدراس���ات أن الرس���وم 
املتحركة هي أكثر األشكال املرئية 
تأثيرا على األطفال واملسؤول 
األول ع���ن زي���ادة العنف في 
سلوكهم، إذ تشير اإلحصاءات 
إلى أن 74% من إجمالي املشاهد 
التي يراها األطفال في البرامج 
الكرتونية تؤدي إلى س���لوك 
إجرامي أو عنيف أو على أقل 

تقدير سلوكيات غير مهذبة.

ويصقل هذا السلوك األداء 
الفقي���ر واملتدني  االجتماعي 
املبكرة  والعالقات اجلنس���ية 
وغيرها من الس���لوكيات غير 
احلميدة وصوال لتعرض األطفال 
واملراهق���ني لإلصابة ببعض 
األمراض النفسية التي تستمر 

معهم حتى بعد البلوغ.
وتؤكد أن األفكار التي تصل 
إلى األطفال عبر أفالم الرسوم 
املتحركة تكس���بهم أمناطا من 
السلوك االجتماعي في حياتهم 
املادية،  االعتيادية وبيئته���م 
وتؤث���ر س���لبا أو إيجابا في 
تكيفهم االجتماعي الذي تسهم 
فيه األجهزة األخرى كاألسرة 

والبيئة.

وكتبت في رسالة عبر تويتر »جمهوري االسرائيلي 
العزيز. سنكون انا وفرقتي هناك في غضون 20 يوما. 

ال استطيع االنتظار«.

كلوني: عمر البشير وراء إصابتي
 بالمالريا  في السودان!

واشنطن � أ.ف.پ قال املمثل االميركي جورج كلوني انه اصيب باملالريا 
خالل تواجده أخيرا في السودان خالل االستفتاء في جنوب البالد.

وفي مقابلة مع الصحافي بيرس مورغان عبر محطة »س����ي ان ان« 
اوضح كلوني مازحا ان الرئيس السوداني عمر البشير هو وراء عضة 

البعوضة التي نقلت اليه عدوى املرض.
وقد اصدرت احملكمة اجلنائية الدولية مذكرات توقيف في حق البشير 
بتهم����ة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد اإلنس����انية ومجازر إبادة في 

دارفور في غرب السودان التي تشهد حربا اهلية.
وقال املمثل الذي تعرض مقابلت����ه كاملة اجلمعة »اظن ان بعوضة 

جوبا )عاصمة جنوب لسودان( نظرت الي وقالت: هذا هو الهدف«.
وسأل املقدم كلوني ما اذا كان يظن ان الرئيس عمر البشير »ارسل 
وحدة من البعوض الغاضب الستهدافك ما ان تصل« الى جنوب السودان.

فرد كلوني مواصال املزاح »نعم اظن ذلك«.
وقال ناطق باس����م كلوني لوكالة فران����س برس ان النجم االميركي 
اس����تعاد عافيته اآلن موضحا »جتاوز جورج كليا املالريا التي اصيب 
بها خالل تواجده في الس����ودان في االسبوع االول من يناير. وهي املرة 

الثانية التي يصاب فيها باملالريا«.

لوحة فنية استشراقية تثير ضجة 
قبل عرضها للبيع في مزاد

إطالق أول مهرجان للفن المعاصر على اإلنترنت

نيويورك � رويترز: أثارت لوحة فنية شهيرة تعود للقرن التاسع 
عشر تصّور جندي احتياط باإلمبراطورية العثمانية وكالبه للصيد 
ضجة قبل عرضها للبيع في مزاد األسبوع املقبل بسبب ارتفاع شعبية 
فن االستشراق.ومن املتوقع ان يصل سعر العمل الفني »سيد كالب 
الصيد« للرسام الفرنسي جان ليون جيروم إلى ما بني 700 ألف الى 
مليون دوالر في املزاد الذي سيقام في دار مزادات كريستي في 26 
يناير.وتقول ديانا برنهام املتخصصة في فن القرن التاس����ع عشر 
في كريس����تي ان لوحات جيروم االستشراقية التي غالبا ما تصور 

موضوعات عربية وشمال افريقية تشهد انتعاشا.
وعرض����ت متاحف في باريس ولوس اجنيليس ومدريد مؤخرا 
اعماال جليروم.وتشهد سوق الفن انتعاشا مع تعافي الصناعة ماليا 
في أعقاب ركود عاملي شديد.وتقدر كريستي اجمالي مبيعاتها العاملية 
في 2010 بخمسة مليارات دوالر وهو رقم قياسي سنوي للشركة.

نيوي����ورك � أ.ف.پ: ينطل����ق »في آي ب����ي آرت فير«، وهو اول 
مهرجان للفن املعاصر يقام حصريا على االنترنت، اليوم مبشاركة 

137 معرضا من 30 بلدا، وميتد طوال األسبوع.
على الئحة املش����اركني غاليريهات كبيرة، من بينها غاغوسيان 
وبي����س ومالبورو وايفون المبرت. وتفوق قيمة نحو 50 عمال من 
بني االعمال ال� 7500 املعروضة املليون دوالر. ونحو 100 قطعة فقط 
ستباع بأقل من 50 الف دوالر.وقد أسس املهرجان تاجرا حتف فنية 
من نيويورك، هما جيمس وجاين كوهان اللذان ميلكان ايضا غاليري 
في شنغهاي، وخبيران في مواقع االنترنت هما جوناس وأليساندرا 
أملغرين، وميكن زيارته مجانا على الشبكة.وفقا للمنظمني، قام زوار 
من 126 بلدا مثل روس����يا والصني واالوروغواي ولبنان، بتسجيل 
أنفسهم على موقع املهرجان الذي سيفتتح من اليوم الى األحد 30 
اجلاري.وميكن لهؤالء الزوار »االتصال مباشرة بالباعة الجراء حوار 
خاص معهم، ما سيجعل من هذه الزيارات عن بعد التي ميكن القيام 

بها من أي مكان على األرض جتربة فريدة«، وفقا للمنظمني.
ومع أن الكثيرين يرون في املهرجانات االلكترونية وسيلة لتوسيع 
جمهور جامعي التحف واجتذاب املزيد من الشبان األثرياء الى الفن 

املعاصر أينما وجد، فإن بعض اخلبراء اليزالون مشككني.
وقد قال مستش����ار مختص بعمليات ش����راء التحف الفنية »ما 
من جامع حتف فنية يحترم نفس����ه سيشتري عمال فنيا مهما من 

دون رؤيته«.

»برضه هاتجوز تاني«.. مناقشة ساخرة لتعدد الزوجات في مصر 
القاهرة � العربية: »سامحوني كلكم، وسامحيني يا نانا، أنا حاسس باحتياج 
رهيب لزوجة ثانية، مس����تحيل وأنا في الس����ن ده أسمح لنفسي أغلط، لكن 
عارف إن جوازي الثان����ي هايخليني في نظركم مجرم ومفتري، وهايخليني 

أخسر كل حاجة، حتى أوالدي، علشان كده قررت انتحر بكرامتي«.
بهذه الكلمات ذيل الكاتب املصري الس����اخر إيهاب معوض كتابه »برضه 
هاجتوز تاني« مس����تعرضا جتربة أحد أصدقائه ف����ي رحلة الزواج الثانية، 
رغم حبه الش����ديد لزوجته األولى رائعة اجلمال. وأهدى الكاتب عمله للرجل 
الش����رقي املسكني، املقهور، املغلوب على أمره، الذي استيقظ من النوم فوجد 
املجتمع حتول فجأة من مجتمع ذكوري إلى مجتمع نس����وي، ومنذ هذا اليوم 
وه����و يطالب بحقه دون مجيب. كما أهداه للفتي����ات اجلميالت »وطبعا غير 

اجلميالت«، اللواتي تخطني الثالثني دون أن يطرق بابهن ابن احلالل.
وكذلك فعل بالنس����بة لألرامل واملطلقات اللواتي يبحثن عن بداية حلياة 
جدي����دة، حتى ال مينت راهبات حتت دعوى أن املجتمع يرفض التعدد. كما لم 
ينس أن يكون اإلهداء ل� »الزوجة األولى«، التي تعتقد أن زواج زوجها عليها 
يعني الفضيحة واخليانة واالنكس����ار واملوت، و»مش عايزة تفهم إن جوازه 
أحيان����ا يكون لصاحلهما«.ثم وجه حديثه إلى الزوجات قائال: »واهلل العظيم 
أحيان����ا يكون زواج الرجل على زوجته لصالح االثنني، أو على األقل لصالح 
البيت، وأحيانا يكون لصالح الزوجة األولى«. وتطرق الكاتب إلى حوار دار 
بينه وإحدى السيدات حينما سألها عن رأيها في التعدد فردت عليه ساخرة: 
»تقصد راجل ربنا إداله، قرر يفتري على الغلبانة مراته، ويتجوز عليها واحدة 
صغيرة من إياهم«، وعقب على إجابتها قائال: »سبحان اهلل، أكالشيه جاهز كل 
الستات بتكرره، ملا جوزها يتجوز عليها.. ربنا إداله، افترى، واحدة صغيرة 
م����ن إياهم« وحينما رد عليها: »نح����ن نتكلم عن الرجل احملترم الذي يتزوج 
على زوجته أخرى محترمة«، ردت باس����تنكار: »محترم« ومحترمة ال طبعا 
مينفعش، ألنه لو محترم ميتجوزش على مراته اللي اس����تحملته، ويضربها 
في ظهرها، ولو إن اللي اجتوزها محترمة ماكنتش ترضى تخطفه من مراته 
ووالده«.فعاد ليسألها: »طيب أمال تفتكري ليه ربنا شرع التعدد؟«، فأجابت 
بال تردد: »ربنا ش����رعه في حاالت، يعني ملا تكون مثال ما بتخلفش، أو فيها 

عيب، أو عيانة، أو ملهاش قطع غيار، غير كده أل!«.

مسؤولة إسبانية تدافع 
عن ارتداء النقاب 
طواعية في إسبانيا

مدري����د � د.ب.أ: دافعت ماريا 
لويسا سافا دي يانو، مراقبة الدولة 
االسبانية، عن حق املرأة املسلمة 
في ارتداء النقاب إذا ما كانت تريد 
فعل ذلك.وقالت يانو، املسؤولة عن 
الدفاع عن حقوق املواطنني، إنها 
ليست ضد النقاب طاملا انه ليس 
إشارة على »اخلضوع للرجل وال 
يحط من شأن املرأة«.ورغم ذلك، 
قالت إنه س����يكون »أمرا مختلفا« 
إذا مت منع النقاب ألسباب تتعلق 

بالنظام العام.
وأدلت سافا دي يانو بتعليقاتها 
بعدما عدلت محكمة في شمال شرق 
اسبانيا مؤقتا عن حظر على النقاب 
أصدرته مدينة ليريدا. ومن املقرر 
ان تتخذ احملكمة قرارا نهائيا في 

وقت الحق.
وفي ماي����و املاضي، أصبحت 
ليريدا أول بلدية اسبانية حتظر 
النقاب في املباني واملناطق العامة. 
وحذت بلدي����ات كتالونية أخرى 

حذوها.
وقالت البلدي����ات التي حتظر 
النقاب إنه ميثل متييزا ضد النساء 
أو انه يجعل من الصعب حتديد 

هوية األشخاص.

جنيڤر أنيستون تتمرد على »رايتشل« بـ »نيولوك« نصف عار
القاهرة إم.بي.سي: أعلنت املمثلة األميركية الشهيرة 
جينڤر أنيس����تون متردها على شخصية »رايتشل« 
التي اشتهرت بها عامليا في املسلسل الناجح »فريندز« 
ب� »نيول����وك نصف عار«، مؤكدة كرهها تس����ريحة 

رايتشل.
وفي حوار مع مجلة »أليور« األميركية التي تعنى 
بأخبار املشاهير، قالت أنيستون إن التسريحة التي 
ظهرت بها في املسلس����ل، والتي قلدها عدد كبير من 
النس����اء خالل التس����عينيات كانت »أسوأ تسريحة 

شعر رأيتها«.
وأضافت »انني أحب مصفف الش����عر الذي ابتكر 
هذه التس����ريحة »كريس« وهو كان مصدر وجودي 
في ذلك الوقت ألنه من ابتكر شخصية رايتشل، لكن 

هذا لم يكن أفضل مظهر لي«.
وأشارت لتسريحة الشعر التي سميت على اسمها 
في املسلسل »رايتشل«: »كيف أقول ذلك؟ أعتقد أنها 

كانت أسوأ تسريحة شعر أراها«.
قامت جنمة مسلسل »األصدقاء« جنيڤر أنيستون 
بتغيير ش����كل ش����عرها متاما، معلن����ة متردها على 
راتش����يل جرين، الشخصية التي استمرت في أدائها 
في املسلس����ل لس����نوات طويلة، والتي كانت سببا 

رئيسا في شهرتها.
وكانت أنيس����تون )41 سنة( قد ظهرت في صور 
ملجلة »ألور« األميركية، بشعر أشقر ثلجي، وغرة كثيفة 
على جبينها، واعترفت بأنها لطاملا كرهت قصة شعر 
راتشيل، التي كانت األكثر انتشارا في التسعينيات، 

بعد أن قام معجبوها حول العالم بتقليدها.
وذكرت صحيف����ة »ديلي مي����ل« البريطانية، أن 
أنيستون تشعر أن مصفف الشعر كريس ماكميالن 
قد تس����بب في طمس شخصيتها بعد ابتكاره ملظهر 

راتشيل عام 1994.
وقالت أنيس����تون »أنا أحب كري����س، ولكنه هو 
من ابتدع ذلك الش����كل اللعني، والذي لم يكن أفضل 

مظهر لي«.
وأضافت »هل يتعجب الناس كيف أقول هذا؟ حسنا، 

أنا أعتقد أنه كان أقبح مظهر لي على اإلطالق«.
ولم تكتف أنيستون بتغيير شعرها، بل يبدو أنها 
متردت على براءة راتش����يل، بأن ظهرت في الصور 
نصف عارية، ال ترتدي سوى جاكت بيجاما مفتوح 

األزرار.

جنيڤر أنيستون 


