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 روبي حتكي قصتها مع سيلفيو برلسكوني خالل برنامج تلفزيوني  سيلفيو برلسكوني   

 أنا نيكول سميث 

 فانيسا بارادي 

 روسي يغوص في مياه مثلجة حملو خطاياه 

 برلسكوني يتهم القضاة بـ «مهاجمته» ألغراض سياسية
  في فضيحة .. روبي ويؤكد: لن أتنحى عن منصبي 

  روماـ  أ.ف.پ: اتهم رئيس الوزراء االيطالي سيلفيو 
برلســـكوني  القضاة في نيابة ميالنو بـ«اســـتخدام 
قضية روبي ملهاجمته» الغراض سياسية، في اشارة 
الى التحقيق الذي يستهدفه بتهمة استغالل املنصب 

واقامة عالقة مع فتاة قاصرة.
  وقال برلســـكوني في ڤيديو بثته قناة «سكاي تي 
جـــي ٢٤»، «لم يكن هناك اي اســـتغالل للمنصب وال 
التحريض على الدعارة وخصوصا مع قاصر». ودان 
«الهجوم اجلديد اخلطير جدا لقضاة انتهكوا القوانني 

الغراض سياسية».
  واضاف ان «قضاة (النيابة) يؤيدون استغالل هذه 

القضية اداة سياسية».
  وقال انه «في غاية الهدوء»، مؤكدا «انه ليس لديه 

اي سبب ليشعر بالعار».

  واكد رئيـــس احلكومة ان هؤالء القضاة يحاولون 
«عكس تصويت الشـــعب» الذي ســـمح له بتحقيق 
فوز في االنتخابات التشريعية في ٢٠٠٨. كما اتهمهم 
بانهم «انتهكوا املبادئ الدستورية االساسية» كاحلق 
فـــي اخلصوصية، منتقـــدا التنصت علـــى اتصاالت 

ضيوفه.
  واضاف «لقد استخدموا تقنيات متطورة جدا كأنهم 
يريدون اجراء مداهمة في اوساط املافيا»، مشيرا الى 
التنصت علـــى االتصاالت الهاتفيـــة وتتبع احملققني 
للهواتف النقالة لضيوفه خالل حفالت اقامها في مقر 

اقامته في اركوري قرب ميالنو.
  واعلنت نيابة ميالنو اجلمعة انها تشـــتبه في ان 
يكون برلسكوني اقام عالقات جنسية مع شابة مغربية 
تدعى روبي كانت قاصرا لقاء مبلغ مالي وكذلك في ان 

يكون استغل منصبه وطلب من شرطة ميالنو االفراج 
عنها لدى توقيفها بتهمة السرقة في مايو ٢٠١٠.

  واالثنني وفي وثيقة موجهة الى البرملان للحصول 
على اذن تفتيش قالت النيابة ان في حوزتها عناصر 
تثبت دفع برلســـكوني مبالغ مالية ووضع شقق في 

تصرف مومسات شاركن في حفالت في اركوري.
  وأوضح برلسكوني في رسالة مصورة األربعاء أنه 

ليس مستعدا للتنحي.
  ويرفض برلسكوني (٧٤ عاما) التنحي رغم مطالبة 

منتقديه السياسيني بذلك.
  وقال رئيس الوزراء اإليطالي في الرسالة املصورة: 
«ليس هناك فساد وال ترويج للدعارة وال يتعلق األمر 
كثيرا بالقاصرات»، مضيفا: «ألتزم الهدوء ألن احلقيقة 

تسود دائما». 

 براءة عشيق عارضة «بالي بوي» من قتلها
  

  بعد اتهامه لفترة طويلة بقتله لعشيقته املمثلة األميركية 
أنا نيكول سميث قرر القاضي تبرئة هوارد سترن مدير 
اعمال املمثلة الراحلة في جلسة النطق باحلكم التي كانت 

من املتوقع ان جتعله بقية حياته في السجن.
  وقـــال القاضي روبرت بيري انه ال يوجد دليل أو اي 
أســـاس قانوني لتلك اإلدانات امللصقـــة بهوارد كل هذه 
السنوات، واستبعد كل اإلدانات املوجهة إليه حيث إنه ال 
يوجد دليل على القتل العمد او املؤامرة الرتكاب اجلرمية 
كذلك لم جتد دليال واحــــــدا يثبــت جلبـــه املخـــدرات 

لهـــا.
  وكانت عارضة مجلة «بالي بوي» اإلباحية قد تزوجت 
وهي في الـ ٢٦ من عمرها امللياردير الشهير هوارد مارشال 
عمالق صناعة النفط الذي كان يبلغ ٨٩ عاما من عمره، 
الذي توفي بعد ١٤ شهرا فقط من الزواج، لتدخل سميث 
بعدها سلســـلة من املعارك القضائيـــة على امليراث، إال 
أن ١٣ وصيـــة اوصت بأنها ال تـــرث أي مبلغ من تركـــة 

زوجهــا. 

 رضيعة تعود ألسرتها بعد اختفائها ٢٣ عامًا
  

  نيويورك ـ سي.إن.إن: على طريقة األفالم العربية القدمية، متكنت 
شــــابة أميركية من العودة إلى أســــرتها، التي كانت قد فقدت األمل في 
العثور عليها، بعد أن تعرضــــت لالختطاف قبل ٢٣ عاما، بينما كانت 
رضيعة لم يتجاوز عمرها ٣ أسابيع. ففي عام ١٩٨٧، كانت األم الشابة، 
جوي وايت، تســــتجدي كل من تقع عيناها عليه مساعدتها في البحث 
عن طفلتها الرضيعة، ولم تفقد األمل في العثور عليها، حتى أصابتها 
رعشة شديدة، وكان األلم واحلسرة يعتصران قلبها. وقبل أن تسقط 
األم «املكلومة» مغشــــيا عليها من التعب، والدموع متأل عينيها، كانت 
وايت تكتفي بقولها: «أمتنى أن تكون بخير»، في تصريحات للصحافيني 
نشــــرت آنذاك. واآلن، وبعد أكثر من ٢٣ عاما، سقطت وايت غارقة في 
دموعها مــــرة أخرى، ولكن «دموع الفرح» هذه املرة، بعدما وصل لغز 
اختطــــاف رضيعتها، الذي امتد ملا يزيد علــــى عقدين من الزمان، إلى 
نهاية ســــعيدة. بدأت مأساة أسرة وايت في الرابع من أغسطس ١٩٨٧، 
عندما اصطحبت األم رضيعتها، كارلينا، إلى مستشفى «هارلم» مبدينة 
نيويورك، حيث كانت الطفلة تعاني من ارتفاع حاد في درجة احلرارة. 
وذكر مسؤولون في شرطة نيويورك أن األطباء قرروا إدخال الرضيعة 
إلى املستشــــفى، بينما توجهت األم إلى املنزل لنيل قسط من الراحة، 

ولكن بعد عودتها في اليوم التالي، كانت كارلينا قد اختفت. 

 أول برنامج تلفزيوني الكتشاف  الراقصات
  

  القاهرة ـ وكاالت: بعد أن أعلنـــت أن خطوتها املقبلة تهدف 
الى احلفاظ على الرقص الشرقي باعتباره ثروة قومية، قررت 
الراقصـــة دينا ان يكون لها دور إيجابـــي في احلفاظ على تلك 
الثروة بتقدمي برنامج جديد في جتربتها األولى في مجال تقدمي 
البرامج، إال انها تغلبت على خوفها من تلك املغامرة في ســـبيل 
أهدافها النبيلة من وراء تلك التجربة في تنمية الثروة البشرية 

من الراقصات على حد تعبيرها.
  وكشفت دينا ان البرنامج يهدف الى اكتشاف مواهب الرقص 
الشرقي وتنميتها للحفاظ على األجيال املقبلة ودفعها للوقوف 
على اول طريق املجد والشهرة، والذي ستسعى الى ان ال يقتصر 
اكتشافاته على مصر وحدها، بل سيشمل جميع الدول العربية، 
دون ان تدري دينا ان بعض الـــدول العربية أصبحت مهمومة 

بإصالحها السياسي للحفاظ على مستقبل أجيالها املقبلة.
  وعلى الرغـــم من وطنية دينا املعهودة التي أكدتها باحلفاظ 
على ثروات مصر القومية من العوالم إال انها تخلت عن وطنيتها 
بتخليها عن اسم برنامجها «شارع محمد علي» أشهر الشوارع 
الفنية في مصر واملعروف عنه شهرته، ليصبح اسم البرنامج 
«موالن روج» وهو احد أشـــهر املســـارح العريقة في العاصمة 

الفرنسية باريس. 
  وأكدت دينا ان برنامجها الذي ســـيعرض على قناة «مودرن 
مصر» وسيقوم على اشتراك ٣٠ راقصة تتم تصفيتهن تدريجيا 
من قبل جلنة التحكيم التي ستتضمن عددا من الفنانني والراقصني 
على رأســـهم دينا خالل مراحل البرنامج لتفوز باللقب راقصة 
واحدة في النهايـــة، هو فكرة جديدة متاما، غافلة بذلك برنامج 
الراقصات األول «هزي يا نواعم» الذي مت عرضه قبل ســـنتني 
على قناة LBC والقى جناحا وقبوال كبيرا في الوطن العربي مع 
الفارق الوحيد بينهما ان األخير أحتف املشاهدين براقصات من 

ثقافات مختلفة. 

 الروس يتطهرون من خطاياهم بحمامات الثلج!

 دراسة: خوف الجنود في أفغانستان يؤثر على المخ 

 لعبة كمبيوتر تعالج آالم الظهر المزمنة بالتدريبات

 أمســـتردام ـ د.ب.أ: أكدت دراسة هولندية أن 
تكرار املواقف الواقعية التي يتعرض فيها اجلنود 
الغربيـــون للخوف في أفغانســـتان وغيرها من 

ساحات احلروب يغير املخ لدى هؤالء اجلنود.
  وجاء في الدراسة التي أعدها باحثون في جامعة 
رادبود مبدينة نيميجن الهولندية ونشرت األربعاء 
املاضي أن هذا التغير يتوقف بشكل أساسي على 
درجة اخلطر التي يشعر بها كل جندي على حدة. 
وقال الباحثون إن ذلك يعني أن «شعور اجلندي 
بانفجار قنبلة بالقرب منه ليس هو الفيصل في 
هذا األمر بل مدى إحساسه بأن ذلك يشكل خطرا 
حقيقيا عليه، وهذا فقط هو الذي يؤثر في تغير 
املخ واجلهاز املســـؤول عن التعامل مع الضغط 
واإلرهاق العصبي لإلنســـان». أجرى الباحثون 
دراستهم على ٣٦ جنديا في الفترة من عام ٢٠٠٨ 

حتى عام ٢٠١٠ ومت قياس نشاط املخ لديهم قبل 
مشاركتهم في قوات إيساف الدولية في أفغانستان 
وبعد املشاركة، كما مت عمل تصوير مقطعي للمخ 
واســـتبيان آرائهم بشأن معايشاتهم في احلرب. 
ثم قارن الباحثون البيانات التي حصلوا عليها 
في دراستهم ببيانات مجموعة أخرى من نظرائهم 
من اجلنود الهولنديني الذين ظلوا في هولندا ولم 
يذهبوا إلى أفغانستان. وتبني للباحثني أن مراكز 
التحكم العصبي في املخ لدى اجلنود في أفغانستان 
تغيرت جراء املشاركة في العمليات احلربية هناك 
وهي املراكز املســـؤولة عن اليقظة لدى اإلنسان 
والتي تساهم أيضا في ضبط العواطف وتنظيمها 
حسبما أوضح املشرف على الدراسة، البروفيسور 
جيدو فون فينجن من معهد دوندرس لدراسات 

املخ التابع جلامعة رادبود. 

 باريسـ  أ.ش.أ: اضطرت املطربة الفرنســــية الشــــهيرة 
فانيسا بارادي إلى إلغاء احلفل الغنائي الذي كان من املقرر 
أن حتييه في ١٠ فبراير ٢٠١١ في إســــرائيل بســــبب اجلدل 
الدائر في فرنسا بني املطالبني مبقاطعة إسرائيل على جميع 
األصعدة إلجبارها على االنخراط في عملية الســــالم وبني 

املؤيدين إلسرائيل.
  ورغم أن فانيســــا بارادي أرجعت قرارها بإلغاء حفلها 
الغنائي في تل أبيب إلى أسباب مهنية إال أن الضغوط التي 
متارســــها في فرنســــا منظمة يوروـ  فلسطني التي تطالب 
مبقاطعة إسرائيل ووقف االستثمارات فيها وإخضاعها لعقوبات 
اقتصاديــــة هي التي دفعت بارادي إلى إلغاء رحلتها الفنية 
إلى إســــرائيل. وكانت «يورو ـ فلسطني» قد بعثت برسالة 
إلى فانيسا بارادي طالبتها فيها بعدم الذهاب إلى إسرائيل 
حتى ال تكافئها على رفضها اخلضوع لصوت السالم، كما 
تلقت بارادي طلبا مماثال من ١٩ مثقفا إسرائيليا أعضاء حركة 
«املقاطعة من الداخل» وهي حركة إسرائيلية تتزعم مقاطعة 

إسرائيل إلجبار قادتها على االستماع لصوت السالم.
  من جانبهم، قام ٣٠ من أعضاء الفرع الفرنسي للحركة 
الدولية ملقاطعة إسرائيل يوم السبت املاضي برفع الفتات قبل 
احلفل الغنائي الذي أحيته فانيسا بارادي بباريس طالبوها 
فيها بعدم الذهاب إلى إسرائيل لرفضها خيار السالم. وقد 
أثمرت هذه الضغوط إلغاء احلفل الذي كان ينتظره بفارغ 
الصبر أعضاء اجلالية الفرانكوفونية الكبيرة في إسرائيل، 
الســــيما اإلسرائيليني من أصول فرنسية ومن دول املغرب 
العربي. وأثار قرار بارادي إلغاء احلفل غضب املكتب الوطني 
ملكافحة العداء للسامية الذي قدم شكوى إلى نيابة فرساي 
(إحدى ضواحي باريس) ضد كل الذين يطالبون مبقاطعة 
إسرائيل في جميع املجاالت السيما منظمة يورو- فلسطني 
املمثل الرسمي في فرنسا للحركة الدولية ملقاطعة إسرائيل. 
واعتبــــر املكتب أن املطالبني مبقاطعة إســــرائيل يرتكزون 
على دوافع متييزية مطالبا فانيسا بارادي باحترام اتفاقها 

بالغناء في إسرائيل. 

 مطربة فرنسية شهيرة تلغي حفلتها 
  في إسرائيل وسط جدل بين مؤيد ومعارض 

 موسكو ـ د.ب.أ: مارس آالف من 
الروس طقوس الغـــوص في املياه 
املتجمدة في اطار االحتفاالت بعيد 
الغطاس بالكنيسة االرثودوكسية 
الروسية. ولم يردع الشتاء الروسي 
القارص الـــذي تنخفض فيه درجة 
احلرارة الى ٢٥ درجة مئوية حتت 
الصفر في بعض املناطق، احملتفلني 
من القفز في االنهار والبرك وحتى 

أحواض السباحة اخلاصة.
  وبغمر أنفسهم في املياه، يتذكر 
املؤمنون عملية تعميد السيد املسيح. 
ومن املفترض أن تنقي املياه املتجمدة 

واملباركة عقل وروح الشخص.
  وحذرت الكنيسة االرثودوكسية 
الروســـية من أن االحتفاالت يجب 
أال تكون مبثابة حفل جماعي، على 
الرغم من انه ليس من الواضح مدى 
جدية الروس حول تلك الدعوة، بينما 
يعتزم عدة آالف املشاركة في احتفال 
ســـيقام في موسكو وحدها حسبما 
أفادت تقاريـــر اعالمية. وخصصت 
مدينة موسكو ٧٠ موقعا حلمامات 
البطريريك كيريل،  الثلج. وشـــدد 
رأس الكنيسة االرثودكسية الروسية، 
على أن املمارسات االميانية يجب أن 

تتصدر أحداث اليوم. 

 شاكيرا تتفّوق على ليدي غاغا

 Waka» نيويورك: في سباق األغنيات األكثر حتميال على اإلنترنت لعام ٢٠١٠، حصدت أغنية 
Waka» التي غنتها الفنانة الكولومبية اللبنانية األصل شـــاكيرا، لكأس العالم، املركز األول بال 

منازع. وفي املركز الثاني أغنية «Long Time No See» للفنان الصيني غاي شو.
 Black Eyed لفرقة الهيب هوب األميركية «Gotta Feeling» وفـــي املرتبة الثالثة جاءت أغنية  

.Poker Faceو Bad Romance اما ليدي غاغا فاحتلت املركز الرابع واخلامس، بأغنيتي .Peas
  وبالنســـبة لأللبومات األكثر حتميال في عام ٢٠١٠، جاء في املركز األول ألبوم الفنانة ريهانا 

«Rated R»، بفارق كبير بينه وبني األلبومات التي احتلت املراكز التالية. 

 القاهــــرة ـ العربيــــة: توصل 
باحثون في جامعة ڤيينا للتقنية 
والتكنولوجيا إلى تقنية صحية 
جديدة ومتطورة لتحسني وسائل 
العالج اخلاصة بآالم الظهر والرقبة 
العادية منها واملزمنة أيضا، من 
خالل جهاز يعمــــل بآلية خاصة 
صمم خصيصا لهذا الغرض، إلى 
جانب تقدمي كتيبات إرشــــادية 
ومشــــورات صحية ومالحظات 
دقيقــــة تقدم للمريــــض تتعلق 
بحركاته، ويأتــــي ذلك في إطار 
التابع لالحتاد  البحثي  املشروع 
األوروبي، نقال عن صحيفة «دي 

بريسى» النمساوية.
  قد يبــــدو للجميع من الوهلة 
األولى أنه شيء وهمي، فكثير من 
الناس يعرفون جيدا اآلثار السلبية 
والضارة الناجتة عن اجللوس أمام 
الكمبيوتر لفترة قد تدوم ساعات 
وســــاعات، وما يترتب عليه مع 
مرور الوقت مــــن معاناة نتيجة 
آالم مبرحة، الســــيما في الظهر 
والرقبة. فكيف إذن تسير ألعاب 
الكمبيوتر وتعمل على تســــكني 
اآلالم في خطني متوازيني؟  هذا ما 
كشفت عنه جامعة ڤيينا للتقنية 
والتكنولوجيا، حيث قدمت نظاما 

الى  مستحدثا يستند في فكرته 
ألعاب الكمبيوتر االفتراضية، ومت 
تشغيله في «مركز إعادة التأهيل» 
في «إنشكيده» بهولندا، ومن شأنه 
عالج آالم الظهر بشكل عام، السيما 
املزمن منها. والفكرة مستوحاة كليا 
من التجارب السينمائية وصناعة 
األفالم في هوليوود، وهي تنطوي 
على حركات جســــدية بشــــرية 
بواسطة كاميرا صممت خصيصا 
لهذا الغرض وحتويلها إلى حركات 

ذات طابع كمبيوتري. 

العديد    ويعتبر هذا أســــاس 
من اخلدع السينمائية في األفالم 
والرسوم املتحركة، وقد استخدم 
«هانز كوفمان» رئيس فريق العمل 
البحثي واملشرف على «مجموعة 
الواقــــع االفتراضــــي» في معهد 
النظم  البرمجيات وتكنولوجيا 
التفاعلية التابــــع جلامعة ڤيينا 
هذه التكنولوجيا املعروفة باسم 
«رصد احلركة»، وقاموا بتطويرها 
لتوجيههــــا ضمن طــــرق العالج 

احلديثة ومداواة اآلالم املزمنة. 


