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فضائح برلسكوني مستمرة:

فتيات يصورنه عارياً
الت���زال فضائح رئيس الوزراء اإليطالي س���لفيو 
برلسكوني حتظى باهتمام بالغ في الصحافة العاملية، 
فقد نشرت صحيفة »التليغراف« البريطانية خبرا مفاده 
أن مجموعة من الفتيات الالتي حضرن إحدى حفالت 
»البونغا بونغا« التي عادة ما يقيمها برلسكوني، التقطن 
مجموعة من الصور له وهو عار. وقالت »التليغراف« 
ان عددا من الصحف اإليطالية تتسابق حاليا للحصول 
على حق نشر الصور بسعر مبدئي وصل الى مليون 
يورو. من جهته، قال فريق الدفاع عن برلسكوني ان هذه 
الصور مفبركة، وقد ال تكون موجودة اصال، وحذرت 
الصحف االيطالية من التسرع ونشرها، ألن هذا االمر 
قد يعرضها ملس���اءلة قانونية الحقا. ويتوقع ان ميثل 
برلس���كوني امام القضاء بتهمة الدفع مقابل احلصول 
على خدمات جنسية لفتاة تدعى روبي سارقة القلوب، 
إضافة الى االستخدام غير املشروع للسلطة إلخراجها 

برلسكونيمن السجن بعد تهم بالسرقة.

مدينة بيت حلم ..وتجدد المظاهرات المناوئة له أمام مسكنه
ميالنو � د.ب.أ: نظم نحو ألف متظاهر االحد مظاهرة 
خارج الڤيال الفاخرة التي يقيم بها رئيس الوزراء 
اإليطالي، س����يلفيو برلسكوني، بالقرب من ميالنو 

رافعني الفتات كتب عليها »كفى برلسكوني«.
وانطلقت املظاهرات اجلدي����دة في الوقت الذي 
يحقق فيها ممثل ادعاء ميالن����و في ادعاءات حول 
تورط برلسكوني )74 عاما( في استضافة داعرات 

قاصرات الى حفالته سيئة السمعة.
ودعا الكثير من الشباب املتظاهرين برلسكوني 

لتقدمي استقالته.
وتالحق برلسكوني قطب االعالم في ايطاليا 
الذي حتول للسياس���ة، فضائح مستمرة تتعلق 
بغرامياته املزعومة ودعوة داعرات مؤخرا حلضور 

حفالته.

شاكيرا وجو كوكر ويوسف إسالم
في النسخة العاشرة من مهرجان موازين 

20.000 مشارك في احتفاالت
رأس السنة الصينية في باريس 

وقد اعتنق اإلسالم العام 1977 وبات 
يعرف باسم يوسف إسالم.

ومتيزت النسخة التاسعة من 
مهرجان موازين مبشاركة جنوم 
عدة م����ن بينهم التون جون وآل 
جارو وستينغ واملغنية اللبنانية 
التي أحيت حفل  الرومي  ماجدة 

االفتتاح.

والعرض جمي���ل جدا كل هذه 
الطبول واملفرقع���ات واإليقاع 

الساحر، نحن سعداء جدا«.
 واضاف ت���ران بال واصله 
من كمبوديا ويقيم في فرنس���ا 
من���ذ 35 عاما »هذه االحتفاالت 
تضم اجلميع ومن اجليد رؤية 
كل هذه اجلاليات تش���ارك في 

مسيرات متنوعة«.

وبعد غياب عائد الى مشاكل 
صحية حق����ق النجاح مجددا في 
القرن  ثمانينيات وتس����عينيات 

املاضي.
أما كات ستيفنز املولود ستيفن 
يورغيو في لندن، فقد عرف الشهرة 
في ستينيات وسبعينيات القرن 
املاضي مع اغنيات بوب وفولك، 

والڤيتنامي���ني والكمبودي���ني 
والكوري���ني في مس���يرة وهم 
يرقص���ون ويغنون وراء تنني 
كبير فيما كان جمهور من املارة 
يقف وراء حواجز حديدية ملتابعة 
العرض على ما أفاد احد صحافيي 

وكالة »فرانس برس«.
 وقالت ايزابيل وهي تسكن 
احلي منذ 13 عاما »انه أمر رائع 

� أ.ف.پ: يش����ارك  الرب����اط 
جنوم الغناء شاكيرا وجو كوكر 
ويوسف اس����الم )كات ستيفنز( 
في النسخة العاشرة من مهرجان 
موازين ايقاعات العالم الذي يقام 
في الرباط من 20 الى 28 مايو على 

ما أعلن املنظمون.
النجمة الكولومبية من اصل 
لبناني شاكيرا )34 عاما( احلائزة 
عدة جوائز غرامي باعت اكثر من 

70 مليون البوم في العالم.
وس����تحيي في 28 مايو حفل 
اخلتام في هذا املهرجان الذي يعتبر 
األهم في افريقيا، على ما اوضح 

املنظمون.
وقال عزيز الداكي املدير الفني 
للمهرجان »مهرجان موازين يدفع 
جمهور واس����ع الى احللم وهذا 
اجلمهور ينتظر بفارغ الصبر هذا 
املوعد الكبير ويتوقع ان تكون كل 

نسخة افضل من سابقاتها«.
ومن النج����وم اآلخرين الذين 
ينتظر مشاركتهم جو كوكر احد 
ابرز األسماء في مجال موسيقى 
البوب فضال عن كات س����تيفنز 
املعروف باس����م يوس����ف اسالم 
الكندية نيللي  الب����وب  ومغنية 
فورت����ادو. وجو كوك����ر املغني 
البريطاني صاحب الصوت املبحوح 
له الكثير من األغنيات الناجحة 
ومنها »آنتشني ماي هارت« التي 

صدرت في العام 1987.

 باريس � أ.ب.أ: شارك نحو 
عش���رين ألف شخص بحسب 
مصادر الشرطة، بعد ظهر األحد 
املاضي في شوارع باريس في 
االحتفاالت مبناسبة حلول رأس 

السنة الصينية اجلديدة.
 في الدائرة الثالثة عش���رة 
حي���ث تقي���م جالي���ة صينية 
كبيرة ش���ارك آالف الصينيني 

شاكيرا
صينيون يحتفلون برأس السنة في باريس

السلطة الفلسطينية تريد إدراج بيت لحم على قائمة التراث العالمي

.. والشرطة اإلسرائيلية تريد خفض صوت األذان لعدم اإلزعاج
تل أبيب � يو.بي.آي: تعمل الش����رطة اإلسرائيلية على 
خفض صوت األذان في مس����اجد األحياء الفلسطينية في 
القدس الش����رقية بادعاء أن����ه يزعج الس����كان اليهود في 
املس����توطنات القريبة وبينها مستوطنتا »غفعات زئيف« 

و»التلة الفرنسية«.
وذكرت صحيفة »معاريف« أن ضابط املخابرات العسكرية 
اإلسرائيلية الس����ابق ومستشار قيادة الشرطة في القدس 
للش����ؤون العربية املعروف بلقبه »كابنت جورج« واشتهر 

في أعقاب حتقيقه مع األسير اللبناني مصطفى الديراني، 
بادر مؤخرا إلى وضع نظام خلفض صوت األذان من خالل 

جهاز تسيطر عليه الشرطة.
ووفقا للنظام اجلديد الذي تبناه قائد الشرطة في منطقة 
القدس أهارون فرانكو فإنه سيتم ربط مكبرات الصوت في 
جميع املساجد في القدس الش����رقية بجهاز واحد تسيطر 

عليه الشرطة بشكل كامل.
وقالت الصحيفة إن مستوى ارتفاع صوت األذان سيتم 

حتديده بالتنسيق مع األوقاف اإلسالمية.
وكان املس����توطنون توجهوا عدة مرات إلى الش����رطة 
وبلدية القدس مطالبني مبعاجلة املوضوع، كما قدم اثنان 
من املستوطنني التماسا إلى احملكمة العليا، طالبا فيه بإلزام 

السلطات مبعاجلة املوضوع.
وبعثت متابعة منع الضجيج في وزارة حماية البيئة زيفا 
نكش رسالة إلى مكتب فرانكو طالبته ب� »تطبيق القانون 

ووقف النشاط )أي األذان( الذي يتسبب بأضرار بيئية«.

بيت حلم � أ.ف.پ: تتقدم وزارة السياحة واآلثار الفلسطينية االثنني 
بطل����ب إدراج مدينة بيت حلم حيث ولد الس����يد املس����يح، على قائمة 

اليونسكو للتراث العاملي للبشرية.
 وسيتقدم بطلب ضم كنيسة املهد و»مسار احلجاج« الى قائمة التراث 
العاملي كل من وزارة السياحة واآلثار وبلدية املدينة ومركز حفظ التراث 

الثقافي في بيت حلم على ما أوضحت السلطة الفلسطينية.
 وقال املفاوض الفلس����طيني صائب عريقات في بيان ان »فلسطني 
تض����م بعض أهم املواقع التراثية في العالم، ومن أهم هذه املواقع التي 

لها بعد عاملي هي مدينة بيت حلم القدمية ومكان والدة املسيح«.
 وأضاف »الفلسطينيون يتطلعون الى تشاطر هذا التراث مع بقية 
العالم في إطار املواق����ع احملمية واملعترف بها في قائمة التراث العاملي 

لليونسكو«.
 وش����دد على ان »بيت حلم س����تكون املوقع األول بني مواقع تراثية 

أخرى تنوي فلسطني ترشيحها«.
 وتعود كنيس����ة املهد الى عهد اإلمبراطور الروماني قسطنطني في 
القرن الرابع وهي من أكثر الكنائس قدما وأهمية لدى املسيحيني، وتعتبر 

الكنيسة مهددة بسبب تداعيها.
 ويدير الكنيسة بشكل مشترك الكنيسة االرثوذكسية والكنيسة 
االرمنية وبطريركية الالتني في القدس، ووقعت السلطة الفلطسينية 
وممثلو الكنائس االرثوذكسية واألرمنية والكاثوليكية في اخلريف 
املاضي اتفاقا تاريخيا لترميم سطح الكنيسة الذي حلقت به أضرار 

كثيرة.

وفاة رينيه فيردون طاهي البيت 
األبيض في عهد كينيدي

القبض على زوجين قتال مولودهما

طعن مسلم في فلوريدا

والدة طبيعية لطفل ضخم
يزن 6 كيلوغرامات

كريستينا أغيليرا تنسى كلمات 
النشيد الوطني األميركي

أرلينغتون � يو.بي.آي: نسيت 
النجمة األميركية كريس���تينا 
أغيليرا كلمات النشيد الوطني 
األميركي الذي كانت تؤديه األحد 
املاضي خالل مباراة السوبربول 
التي شاهدها املاليني عبر شاشات 

التلفزيون.
وبعد مرور دقيقة من األغنية 
ك���ررت أغيليرا جملة كانت قد 
أدتها في وقت س���ابق، وكانت 
النجم���ة تغني أمام عش���رات 
الذين  األلوف من املش���اهدين 
حضروا مباراة السوبربول التي 
أقيمت في تكس���اس وشاهدها 
املاليني من األميركيني واألجانب 

عبر شاشات التلفزيون.
النش���يد الوطني  ويعرف 
األميركي بصعوبة حلنه ويتطلب 

مه���ارات صوتية عالية ألدائه، 
وما ان ارتكبت أغيليرا الهفوة 
حتى انتشرت االنتقادات التي 
وجهت لها عبر مواقع التواصل 

االجتماعي.

لوس أجنيليس � أ.ف.پ: توف���ي رينيه فيردون الذي كان كبير 
طهاة البيت األبيض في عهد الرئيس جون كينيدي وساهم في إدخال 
املطبخ الفرنسي إلى الواليات املتحدة عن 86 عاما في منزله في سان 
فرانسيسكو )كالفورنيا غرب الواليات ملتحدة( على ما أعلنت زوجته 

ايفيت للصحافة األميركية.
وقد توفي الطاهي الفرنسي األربعاء جراء إصابته بسرطان الدم 

على ما قالت زوجته لصحيفة »نيويورك تاميز«.
وحتت اش���راف جاكي كينيدي احدث ريني���ه فيردون ثورة في 
الوجبات املقدمة في البي���ت األبيض التي كان يتكفل بها حتى تلك 

الفترة طهاة ال يتمتعون بخيال واسع.

أملانيا � د.ب.أ: ألقت الس���لطات األملانية األحد القبض على رجل 
وامرأة قاما بدفن مولود لهما سرا بعد قتله.

وقالت الشرطة ان الرجل واملرأة ينتميان إلى والية براندنبورج 
ش���رقي البالد، وأشارت إلى أن رجال التحقيق علموا باجلرمية عن 
طريق معلومات وصلت إليهم األحد تفيد بأن الزوجني اللذين يسكنان 
ف���ي مدينة يوتربوج التي تقع على بعد 70 كيلومترا جنوبي برلني 

العاصمة قاما قبل عامني بقتل مولودهما الصغير ودفنه سرا.
ذكرت الشرطة أن املرأة )37 عاما( اعترفت بأنها وضعت املولود 
س���را، وأن التحريات األولية أثبتت أن الرجل )34 عاما( أخذ الطفل 
وتولى وأده بنفس���ه. عثر رجال الشرطة على رفات جثة الطفل في 

حديقة املنزل الذي يقيم الزوجان فيه.

تامبا � يو.بي.آي: تعرض مسلم أميركي في والية فلوريدا لطعنة 
سكني في عنقه بسبب انتمائه الديني.

وذكر موقع »تامبا باي« أن برادلي كينت ستروت )52 عاما( كان 
يتحدث إلى صمد عبادي )57 عاما( عن اإلسالم وهما يشربان اجلعة 
في حانة، فأخبر عبادي س���تروت أنه مسلم ما أثار غضب األخير 
وتناول س���كني جيب وطعن عبادي في عنقه قائال إن »املس���لمني 

هم أساس املشكلة«.
وقد سارعت امرأة إلبالغ علي جنل عبادي الذي كان يعمل في 

متجر العائلة وقد سارع الى املكان ليجد والده غارقا في الدماء.
وقال علي إن أحدا لم يتصل باإلس���عاف وقد سارع لنقل والده 
إلى املستشفى. وقد وجهت الشرطة تهمة جرمية الكراهية والضرب 

إلى ستروت ثم أفرجت عنه مبوجب كفالة.
وقال علي إن ستروت يتردد على املتجر ويعرف والده منذ عدة 

سنوات وكان يبدو ثمال عند وقوع احلادث.

 أجنبت امرأة في مدينة بوسطن األميركية طفال يزن 6 كيلوغرامات 
قالت طبيبتها انه أضخم طفل تشهد والدته طبيعيا من دون احلاجة 

إلى جراحة قيصرية.
وأفادت صحيفة »بوسطن هيرالد« األميركية ان أماندا بايرون 
البالغة من العمر 21 س���نة أجنبت طفلها جوناثان باتريك روزي 

بعد مخاض استمر 4 ساعات ووالدة استغرقت 10 دقائق.
وقالت الوالدة »عندما قالوا لي وزنه لم أع ان األمر مس���تغرب 

إلى أن بدأ اجلميع التقاط صور« الطفل.
وأضافت »ذهلت املمرض���ات بحجمه وقيل لي ان أضخم طفل 
ولد من قب���ل كان يزن 5.4 كيلوغرامات ولكن والدته اس���تدعت 

جراحة قيصرية«.

كريستينا أغيليرا حرائق غابات استراليا

صحتك
لقاح جديد لڤيروس اإلنفلونزا

لندن � كونا: جنح فريق من األطباء والعلماء بقيادة 
د.سارة غيلبرت في معهد »جينر« في مدينة اوكسفورد 
في التوصل الى لقاح يقي من ڤيروس االنفلونزا بجميع 

أنواعه.
وذكرت صحيفة »غارديان« البريطانية في عددها امس 
ان اللقاح اس���تهدف البروتينات املوجودة في ڤيروس 
االنفلونزا واملشتركة في جميع انواعه بدال من استهداف 
التركيبة املتغيرة للڤي���روس، معتبرة ان هذا اللقاح 
األول من نوعه الذي يتم اختباره على األفراد املصابني 

باالنفلونزا.
وقال مدير املعهد ادريان هيل للصحيفة ان »املشكلة 
مع مرض االنفلونزا هي شمول تركيبته على عناصر 

كثيرة ومختلفة ودائمة التغير«.
وأوضح انها غالبا ما تتغير العناصر في انفلونزا 
الطي���ور او اخلنازير ما ال يجعلنا مبأمن منه ونحتاج 

الى لقاح جديد«.
وذكرت غيلبرت ان »في حال استخدام نفس اللقاح 
م���رارا فإنه يك���ون تطعيما ضد أم���راض اخرى مثل 

تيتانيوس«.

حرائق غابات تنتشر في غرب أستراليا

»ناسا« تصور للمرة األولى.. الجانب اآلخر من الشمس

سيدني � د.ب.أ: واجه االس����تراليون كارثة طبيعية أخرى 
االثنني املاضي مع اشتعال حرائق الغابات بشكل خارج نطاق 
الس����يطرة على بعد 40 كيلومترا فق����ط من مركز مدينة بيرث 
الساحلية غربي البالد. والتهمت النيران نحو 40 منزال فيما مت 
إخالء عشرات املنازل األخرى التي هي في مسار النيران بعدما 

أمرت هيئة احلرائق وخدمات الطوارئ بإخالئها.
وتقوم الشرطة بحراسة حواجز الطرق تنفيذا لإلجالء وألقت 
القبض على العديد من الس����كان الذين حاولوا العودة من أجل 

الدفاع عن منازلهم في وجه النيران.
وزادت أوراق النباتات اجلافة والرياح الشديدة والتضاريس 
الصخرية من صعوبة جهود اإلطفاء. وتتزامن أضرار املنازل في 
مدينة بيرث مع الذكرى السنوية الثانية حلرائق غابات شمالي 
ملبورن التي أسفرت عن وفاة 173 شخصا وتدمير 2000 عقار 
وأتلفت 450 ألف هكتار من األراضي. كما تأتي تلك احلرائق بعد 

تعرض والية كوينزالند لفيضانات عارمة ثم إعصار.

واشنطن � يو.بي.آي: جنحت وكالة الفضاء األميركية »ناسا« في التقاط 
أول صور من نوعها للجانب اآلخر من الشمس غير املواجه لكوكب األرض 
في تطور يرجح أن يكون له دور كبير في توقع العواصف الشمس����ية 

والتنبه لها قبل أن تتجه نحو الغالف اجلوي لكوكبنا.
وأفادت الوكالة األميركي����ة على موقعها على اإلنترنت بان مركبتي 
الفضاء »س����تيريو أوب« نقلتا أول صور ثالثية األبعاد للطرف الثاني 

من الشمس غير املقابل لكوكب األرض.
وأوضحت ان أهمية رؤية اجلانب اآلخر من الشمس تكمن في حقيقة 
ان هذا النجم العمالق ال يدور حول نفس����ه إال مرة كل 12 يوما وبالتالي 
فإذا كان هناك من عواصف تتشكل على اجلانب غير املرئي من الشمس 
فإن العلماء على األرض لن يتمكنوا من اكتش����افها وإنذار العالم إال في 

وقت متأخر.
وقال أجنلوس فورليداس أحد أعضاء فريق »ستيريو« العلمي في 
مختبر األبحاث التابع لس����الح البحرية األميركي في واشنطن »للمرة 

األولى ميكننا رؤية النشاط الشمسي بتقنية ثالثية األبعاد«.
وأضاف »هذه حلظة مهمة في الفيزياء الشمسية فقد كشف ستيريو 

الشمس كما هي جسم كروي حار وحقول مغناطيسية محبوكة«.


