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هل يدخل برلسكوني السجن بسبب روبي التي حطمت قلبه؟

إن رئي����س ال����وزراء يخض����ع 
لتحقيق بش����أن أنشطة دعارة، 
القضاء اإليطالي   وكذلك يحقق 
مسائل تتعلق بسوء استخدام 

برلسكوني ملنصبه.

حياتي.. من الس����خف االعتقاد 
بأنني دفعت لقاء عالقة مع امرأة، 
هذا شيء لم يس����بق لي القيام 

به«.
ويقول محققون في ميالنو 

قاطع أن يكون قد قام بدفع أي 
أموال أو أتعاب لقاء ممارس����ة 
اجلنس مع فت����اة قاصر تعمل 
في مجال اجلنس، وجزم قائال: 
»لم أدفع قط ولو ملرة واحدة في 

بينهما في عيد احلب »فالنتاين« 
عام 2010، وبعد أن أخبر صديق 
رئيس الوزراء اإليطالي بأنها في 

حاجة للمساعدة.
وبدأت الس����لطات القضائية 
في ميالنو حتقيقا في ديسمبر 
املاضي، عقب اتصال هاتفي من 
برلس����كوني، طلب فيه إطالق 
سراح فتاة من السجن بعد إيقافها 
بتهمة السرقة، واتضح أن الفتاة 
تعمل راقصة بناد ليلي، تبلغ من 

العمر 17 عاما.
ب����دء تكش����ف فصول  ومع 
الفضيحة، أنكر رئيس الوزراء 
اإليطالي مرارا ممارسته للجنس 
أبدا لقاء املال، كما أنكر ممارسته 
التي  للجنس م����ع احمل����روج، 
الثامنة عش����رة  ف����ي  أصبحت 
من عمرها حالي����ا، والتي نفت 
بدورها ممارس����تها اجلنس مع 

برلسكوني.
إال أن االدع����اء اإليطالي أمر 
الثالث����اء بإحالة برلس����كوني 
للمحاكمة، بتهم تتعلق مبمارسة 
اجلنس م����ع قاصر، وإس����اءة 

استخدام السلطة والنفوذ.
ومن املنتظر أن تبدأ محاكمته 
في السادس من أبريل املقبل، أمام 
محكمة جنائية مبدينة ميالنو، 

تترأسها ثالث قاضيات.
وفي بيان سجل على شريط 
ڤيديو، قال برلسكوني إنه يود أن 
يدافع عن نفسه أمام االدعاء العام، 
غير أنه »ال يستطيع ذلك، وهم ال 
تتوافر لديهم الصالحية القانونية 
للحكم في هذه القضية«، مضيفا 
أنه »هادئ واحلكومة ستواصل 
عملها، وستظهر احلقيقة وتنتصر 

دائما«.
كما نفى برلسكوني وبشكل 

روما � سي.ان.ان: مرة أخرى 
يجد رئيس ال����وزراء اإليطالي، 
سلفيو برلس����كوني، نفسه في 
مواجهة فضيحة جنسية جديدة، 
قد تقوده إلى ساحة احملكمة، في 
ضوء اتهامه باستغالل سلطته 
أم����وال مقابل ممارس����ة  ودفع 
اجلنس م����ع فتاة قاصر، تطلق 
على نفسها اسم »روبي محطمة 

القلوب«.
الفضيح����ة ليس����ت األولى 
التي يواجهها إمبراطور اإلعالم 
اإليطالي، بل إنه����ا تعد الثالثة 
خالل أقل من عامني. إال أنها األولى 
التي وضعته في مواجهة قضائية 
نسائية، وقد تكون األولى التي 
تزج به في السجن، إذا ما أدين 

في االتهامات املوجهة إليه.
وبدأت فصول تلك الفضيحة 
تتكشف مؤخرا، بعدما اعترفت 
الفتاة، وه����ي من أصل مغربي، 
وتدع����ى كرمي����ة احمل����روج، 
لصديقتها ب����أن رئيس الوزراء 
اإليطالي ساعدها في اخلروج من 
السجن، مما أثار اتهامات بحق 
برلسكوني تتعلق بدعارة القصر 

وسوء استخدام السلطة.
وكان����ت كرمي����ة، أو »روبي 
محطمة القلوب«، تعمل كراقصة 
تعر في أحد املالهي الليلية، عندما 
التقت برلسكوني ألول مرة العام 
املاضي، خالل حفل عشاء مبدينة 
ميالن����و، وكان عمرها آنذاك 17 
عاما، إال أنها كانت تزعم لكل من 
يقابلها انها في الرابعة والعشرين 

من العمر.
وخ����الل مقابلة معها، ذكرت 
»روبي« أنها لم تعرف برلسكوني 
جيدا، لكنها اعترفت بأنها تلقت 
من����ه 7 آالف يورو في لقاء يتم 

روبي

سلفيو برلسكوني

بيونسيه

مايكل جاكسون 

االمير وليام وكايت ميدلتون

بيونسيه تتبرأ من أصولها العرقية لتصبح شقراء

صديقة جورج كلوني تتفهم رغبته في عدم الزواج واإلنجاب

ام.بي.سي: أثارت املغنية األميركية الشهيرة 
بيونسيه جدال واسعا، حيث اتهمها البعض بالتبرؤ 
من أصولها العرقية ولونها األسمر، بعد أن ظهرت 
مؤخرا بش���عر أصفر وبساقني بيضاوين لتشبه 

الشقراوات متاما.
يأتي ذلك في الوقت الذي ردد فيه البعض أن 
النجمة السمراء تس���ير على خطى جنم البوب 
الراحل مايكل جاكس���ون، الذي تخلص من لون 

بشرته السمراء وحتول إلى اللون األبيض.
وزاد م���ن حدة اجلدل أن تفتيح البش���رة لم 
يقتصر على الوجه فقط، حيث ظهرت بيونسيه 
)29 س���نة( في أحد مراكز التسوق في هوليوود 
بساقني مكشوفتني، مستعرضة لونهما الفاحت الذي 
يضاهي لون وجهها، وهو ما فسره البعض بأنه 

محاولة من بيونسيه للتبرؤ من لونها األسمر.
وذكرت صحيفة ديلي ميل البريطانية اول من 
امس أن���ه من احملتمل أن يكون هذا اللون الفاحت 
م���ا هو إال خداع بصري، ناجت عن تأثير انعكاس 
الضوء أثناء التقاط الصور للنجمة، التي حتمل 

جينات األب االفريقي واألم مختلطة األعراق.
وفي الوقت نفسه استبعد استشاري األمراض 
اجللدية د.سونيل شوبرا احتمال أن تكون بيونسيه 

قد قامت بتفتيح بشرة جس���دها بالكامل، قائال: 
إن مواد تفتيح البشرة عبارة عن أحماض ومواد 
كيميائية في صورة كرميات تقوم الراغبات في 
التفتيح بدهنها على البشرة، ولكنها غير صاحلة 

للجسم بأكمله.
وأضاف الطبيب أن اإلقبال يزداد على تفتيح 
البشرة، حيث إن نحو 3 نساء يزرنه في العيادة 
أسبوعيا بحثا عن بشرة فاحتة، على الرغم من أن 
تأثير املواد املبيضة مؤقت للغاية، ويعتمد على 

تثبيط اإلنزميات املسؤولة عن لون البشرة.
وليس���ت هذه هي املرة األولى التي تثير فيها 
بيونسيه التساؤالت حول لون بشرتها األفتح من 
املعتاد، ففي أغسطس عام 2008م، اتهمت شركة 
»لوريال« للتجميل بتفتيح لون بش���رة النجمة 

إلكترونيا، في صورها اإلعالنية.
حيث وصفت صحيفة »نيويورك بوس���ت« 
بيونسيه في اإلعالن بأنها بدت »غريبة«، وكأنها 

النسخة األكثر بياضا من بيونسيه احلقيقية.
ونفت »لوريال« حينها أن يكون قد مت العبث 

بصور بيونسيه بأي شكل من األشكال.
كما رفض املتحدث باسم املغنية التعليق على 
أي من هذه التكهنات الدائرة حول لون بشرتها.

هامبورغ � د.ب.أ: أكدت عارضة األزياء اإليطالية 
إليزابيتا كاناليس صديقة جنم هوليوود جورج 
كلوني أنها تتفهم رغبة املمثل الش���هير في عدم 

الزواج وال اإلجناب مطلقا.
وأك���دت كاناليس )32 عام���ا( في تصريحات 
لوس���ائل إعالم إيطالية أن مسألة اإلجناب »غير 
مطروحة على اإلطالق« بالنسبة لها هي وكلوني 

)49 عاما(.
ولكن كاناليس اعترفت في الوقت نفسه بأن 
غري���زة األمومة قوية بالنس���بة لها ولكنها جتد 

طريقة إلخراج مشاعر األمومة وقالت: »أحاسيس 
األمومة أوجهها بالكامل نحو كالبي«.

كانت الشائعات قد انتشرت في الفترة األخيرة 
عن إمكانية زواج كلوني من صديقته احلس���ناء 

التي ارتبط بها قبل نحو عامني.
ولكن كلوني الذي يعد من أشهر عزاب هوليوود 
قال مؤخرا ف���ي برنامج تليفزيوني انه ال يرغب 

مطلقا في الزواج وال اإلجناب.
وأضاف جنم هوليوود الشهير: »تزوجت مرة 

قبل ذلك مما يعني أني حاولت«.

لوس اجنيليس � رويترز: كشفت وثائق قدمت 
إلى محكمة أميركية، أن ريع تركة مايكل جاكسون 
بلغ 310 مالي���ني دوالر من مبيعات ألبوم غنائي 
وفيلم وجتارة ومنتجات أخرى، منذ أن توفي ملك 
البوب في 2009. وتوضح الوثائق أن القائمني على 
تركة جاكسون استخدموا 159 مليون دوالر لسداد 
ديون���ه التي كانت تبلغ عند وفاته أكثر من 400 
مليون دوالر. والوثائق التي أعلن عنها في إطار 
إجراءات الوصية املصدق عليها، هي أكثر حساب 
تفصيلي حتى اآلن للوضع املالي لتركة جاكسون 

منذ وفاته وحتى 31 ديسمبر 2010.
واملس���تفيدون من التركة هم أوالد جاكسون 

وأمه وعدة جمعيات خيرية.
واليزال ألبوم »ثريلر«، الذي أطلقه جاكسون 
ف���ي 1982، أكثر األلبوم���ات الغنائية مبيعا على 
اإلطالق. ويعتقد العاملون في صناعة املوسيقى 
أن تركة جاكسون من األلبومات الغنائية ميكن أن 
تدر ماليني الدوالرات لسنوات مقبلة، على غرار 
جنوم رحلوا إلى العالم اآلخر، مثل جون لينون، 

وألڤيس بريسلي.

البعض اتهمها بتقليد مايكل جاكسون

..وجاكسون يحقق أرباحًا بلغت 310 ماليين دوالر منذ وفاته

جورج كلوني وصديقته

زواج األمير وليام يزيد 
الحجوزات على قطارات 
يوروستار العابرة للمانش

لن���دن � أ.ف.پ: أعلن���ت ش���ركة 
املانش  »يوروس���تار« للقطارات حتت 
ارتفاعا بنسبة 28% في مبيعات بطاقاتها 
باجتاه لندن مبناسبة زواج االمير وليام 

وكايت ميدلتون في 29 ابريل.
ويشمل هذا االرتفاع الفترة املمتدة من 
29 ابريل الى الثاني من مايو باملقارنة مع 
29 ابريل الى الثالث من مايو 2010 على 

ما اوضحت يوروستار في بيان.
واوضح ليونيل بنبسا املدير التجاري 
ليورستار فرنسا في بيان ان »احلماسة 
احمليطة به���ذا الزواج تتج���اوز حدود 
بريطانيا على غرار ما شهدت اوروبا العام 

1981 مبناسبة زواج تشالز وديانا«.
وافادت هيئة السياحة في العاصمة 
البريطانية »فيزيت لن���دن« بأن زواج 
االمير وكايت ميدلتون س���يجذب نحو 
600 ألف فضول���ي على االقل متاما كما 
حصل مع زواج تشالز وديانا في 1981. 
ويقام الزواج في كاتدرائية ويستمنستر. 
واالمير وليام هو الثاني في ترتيب خالفة 

العرش في بريطانيا.

رود ستيوارت يستقبل مولوده الثامن

لندن � يو.بي.آي: استقبل مغني الروك البريطاني رود ستيوارت 
مول���وده الثامن اخلميس. وذكرت صحيفة »اندبندنت« البريطانية 
ان بيني النكستر )40 عاما( أجنبت ابنها الثاني من ستيوارت )66 
عاما( وأطلقا عليه اس���م أيدن. وقال الثنائي في بيان انهما سعيدان 
جدا الس���تقبال مولودهما اجلديد. يذكر أن لستيوارت ابنا عمره 5 
سنوات من النكستير التي تزوجها عام 2007. ولستيوارت 6 أطفال من 

عالقات سابقة باالضافة الى ابنة تبنتها عائلة اخرى عام 1964.

رود ستيوارت


