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أحمد عفيفي 
شأنها شأن كل الكبار املتفردين في مجاالتهم، 
مواقف حتس����ب لها واخرى عليه����ا، لكنها تبقى 
عالم����ة رائدة من عالمات الف����ن والطرب االصيل 
في الوطن العربي، عن ام كلثوم احتدث من خالل 
حديث آلخر من بقي من فرقتها وهو عبد الفتاح 
أحمد مصطفى قطر )76 سنة(، الشهير ب� »عبده 
قطر« أش����هر عازفي آل����ة الكونترباص في مصر 

والعالم العربي.
 ففي حديث له نشرته جريدة »اليوم السابع« 
يحكي قطر عن عالقته بأم كلثوم، فيقول: معرفتي 
بالس����ت بدأت منذ معرفتي برياض الس����نباطي، 
عندما استمع إلى عزفي داخل إحدى الغرف مبعهد 
املوسيقى العربية، فرشحني للعمل معها ومن هنا 
بدأ املشوار مع »الست«، وأول أغنية اشتركت فيها 
كانت »رابعة العدوية«، وغيرها من األغاني مثل 

»القلب يعشق كل جميل« و»أغدا ألقاك«، ونتيجة لقربى الشديد من »أم كلثوم« كانت 
تعطيني في احلفلة 12 جنيها، وهذا أعلى أجر يحصل عليه عازف »الكونترباص« في 
ذلك الوقت، وكنت بصرف بيهم على البيت 3 أشهر، وكانت تطلق علي لقب »عظمة« 

وكان هذا يزيد من حقد اآلخرين علي بسبب قربي 
الشديد منها.

أضاف قطر: كانت أم كلثوم تتميز بروح الدعابة 
وخفة الدم، وذات مرة ذهبنا الى مبنى التلفزيون 
وأثناء انتظارنا أمام االسانسير وقفت واحدة وراءها 
وربتت على كتفها عندما فتح باب االسانسير، وقالت 
لها: يال يا روحي اطلعي، فانتظرت أم كلثوم خروج 
الناس من االسانسير، وقالت لها: اتفضلي اطلعي 
أن����ت األول، وبعدين تبقى تطلع روحك، فضحك 

جميع الواقفني في صالة ماسبيرو.
 ويضي����ف عبده قطر: لم تكن الس����ت بخيلة 
مثلما يش����اع عنها، فقد كانت تخصص جزءا من 
ڤيلتها في احلديقة كمسكن للطالبات الالتي يأتني 
من »طماي« مسقط رأسها وكانت متكفلة باإلنفاق 
عليهن خالل فترة دراس����تهن، ولم تكن ام كلثوم 
نهمة ف����ي الطعام على االطالق بل كانت »أكلتها« 
ضعيفة فالفطور كان عبارة عن طبق فول صغير بزيت الزيتون وربع رغيف والغذاء 
س����وتيه، وكانت تعشق إسماعيل ياسني، ومحمد القصبجي وقد حزنت عليه عندما 

مات حزنا شديدا واقامت له اكبر سرادق عزاء وقتها.

صحتك

ڤيتامين »أ« يزيل أعراض
 الشيخوخة المبكرة

كندا � يو.بي.آي: قال باحثون كنديون إن الڤيتامني »أ« 
شفى فئرانا كانت تعاني من أعراض الشيخوخة املبكرة.

وأش����ار الباحثون في مركز أبحاث علم الس����رطان في 
»كيبيك« إلى أن الڤيتامني »أ« أوقف الشيخوخة املتسارعة 

في فأرة كانت تعاني من متالزمة ويرنر.
ومتالزم����ة ويرنر مرض جيني ن����ادر يعجل في ظهور 
مظاهر الش����يخوخة بش����كل متس����ارع بحيث يبدو على 
املصابني به أعراض الشيخوخة في العشرينيات ويبدأون 
في اإلصابة بأمراض الش����يخوخة إلى أن ميوتوا عن عمر 

يناهز اخلمسني.
وتوقعت الدراسة أن يكون للڤيتامني »أ« فوائد تساعد 

في عالج األمراض املتعلقة بالشيخوخة.
وقال أحد الباحثني الذين شاركوا في الدراسة ميشال ليبيل 
»إن دراستنا تشير بوضوح إلى أن األشخاص الذين يتمتعون 
بصحة جيدة وال يعانون من أي مشاكل صحية ال يحتاجون 
لكمية كبيرة من الڤيتامني »أ« لزيادة عمرهم، خصوصا إن 
كان لديهم نظام غذائي متوازن وميارسون التمارين«، بينما 
إن كان األشخاص يعانون من مشكلة في اجلينات تعرضهم 
ألمراض ذات عالقة بالعمر قد يستفيدون من نظام غذائي 

يحتوي على كميات مناسبة من الڤيتامني »أ«.

إعالمية سعودية بزي عسكري على خط النار

صيني ثمل يقضم أذن حبيبته!

مارادونا يبيع أقراطه لتسديد ديونه 

»تحويشة العمر« ضاعت في حذاء

روما � أ.ش.أ: من املقرر أن تعرض أقراط جنم كرة القدم الس����ابق 
األرجنتيني األش����هر دييغو أرماندو مارادونا ف����ي املزاد العلني، في 
الرابع عش����ر من الش����هر اجلاري، كتعويض عن املبالغ الطائلة التي 
يتوجب عليه دفعها الدارة الضرائب االيطالية ويأتي هذا املزاد استنادا 
إلى حكم صادر عن محكمة النق����ض االيطالية يفرض على مارادونا 
الذي يشغل حاليا منصب املدير الفني للمنتخب األرجنتيني، دفع ما 
مجموعه 37 مليون يورو الدارة جباية الضرائب الوطنية باعتبار أن 
النجم العاملي يعتبر متهربا من دفعها منذ عام 2005. وكانت قوة تابعة 
حلرس املالية االيطالي قد صادرت بتاريخ الثامن عش����ر من سبتمبر 
املاضي أقراطا من املاس ضبطت مع مارادونا الذي كان يقضي إجازة 
في مدينة ميران )أقصى شمال ايطاليا(، قدرت قيمتها األولية بنحو 
أربعة آالف يورو، حيث مت التحفط عليها باعتبارها جزءا مما يتوجب 

عليه دفعه من ضرائب.

بوخارس���ت � د.ب.أ: ألقت امرأة رومانية بطريق اخلطأ جميع 
مدخرات زوجها في القمامة أثناء »حملة تنظيف« في املنزل.

وكان الزوج قد أخفى 40 ألف يورو في حذاء قدمي لزوجته دون 
أن يخبرها باألمر. وقبيل حلول احتفاالت أعياد امليالد )الكريسماس( 
استغلت الزوجة فرصة غياب زوجها عن املنزل الكائن مبدينة ألبا 
أيوليا الصغيرة لتقوم بحملة نظافة واس���عة قبل األعياد وألقت 
احلذاء القدمي دون أن تدري ما بداخله. وسارع الزوج بإبالغ الشرطة 
بعد اكتشاف األمر. وتوصلت الشرطة إلى امرأة )45 عاما( أكدت 
التحريات أنها عثرت على احل���ذاء والنقود داخل إحدى حاويات 
القمامة. ولكن يبدو أن وصول الشرطة كان متأخرا حيث أن املرأة 
التي عثرت على النقود أنفقت 22 ألف يورو منها على شراء منزل. 
وأعادت الشرطة للزوج 11 ألف يورو فقط من نقوده في حني تتحرى 

في الوقت احلالي عن مصير السبعة آالف يورو املتبقية.

..وصيني يحمل زوجته المعاقة أينما ذهب

معرض سعودي لصالح ضحايا سيول جدة
دبي � العربية.نت: 
سجلت املذيعة سميرة 
التلفزيون  املدني من 
حضور  الس���عودي 
أول إعالمي���ة بالزي 
العسكري بالقرب من 
احلدود اليمنية لتغطية 
العس���كرية  األحداث 
املتسللني  واعتداءات 
على احلدود منذ أكثر 

من شهرين تقريبا.
وبحسب صحيفة 
»الرياض« فإن املدني 
أكدت أن »املواقف التي 
عاش���تها في اجلبهة 
صعبة، لك���ن إميانها 
العميق وحبها لوطنها 
جعالها في مثل هذه 
املواقف تتناس���ى كل 
الصعاب، كما هم أبطال 
احلدود الذين يسجلون 
م���ع كل صباح لوحة 

بطولة في جبني وطنهم العزيز«.
وقالت إن »طلقات املدافع وهدير الطائرات 
أصوات محفزة يتجاوب معها رجالنا األبطال 
لكبح جماح كل متس���لل يحاول االعتداء على 

حدود وطننا املنيعة، 
مؤكدة أنها في دخولها 
لهذا املوقع س���جلت 
مواقف لن تنس���اها 
ستظل عالقة في ذاكرة 
الشرف الوطني، سواء 
بدخولها هذا امليدان او 
تلك ال���روح الوطنية 
املتق���دة بعزة الوطن 

وشجاعة أبنائه«.
وقام���ت اإلعالمية 
سميرة املدني بتغطية 
األحداث من األسبوع 
املاضي ولق���اء أمير 
منطقة جازان األمير 
محمد ب���ن ناصر بن 
عبدالعزيز الذي حتدث 
ع���ن املنطقة بش���كل 
واف. كما التقت بعدد 
من اجلنود على خط 

النار.
ووصفت صحيفة 
»الرياض« تغطية سميرة للحدث ب� »املتكاملة« 
من خالل »رصدها لشجاعة االبطال وغيرتهم 
على تراب وطنه���م والذود عن حدوده«، وفقا 

لتعبيرها.

بكني � يو.بي.آي: أقدم رجل ثمل على قضم أذن حبيبته وانتزاعها 
من مكانها في أحد املطاعم ببلدة ش���يفنغ بوسط منطقة منغوليا 

في الصني.
وذكرت صحيفة »ش���اينا ديلي« الصينية ان���ه بعد أيام على 
انفصالها عنه دعا الرجل حبيبته السابقة الى تناول العشاء معه 

في أحد املطاعم ورجاها أن تعود إليه.
وأوضح���ت الصحيفة انه عندما رفضت املرأة العودة إليه قفز 

الرجل باجتاهها وقضم أذنها بقوة فانتزعها من مكانها.
ولفتت الصحيف���ة إلى انه لم يعثر عل���ى األذن إال في صباح 
اليوم التال���ي وكان األوان قد فات ولم يتمكن األطباء من إعادتها 

ملكانها الطبيعي.
وأوقف الرجل بتهمة االعتداء على حبيبته.

بكني � يو.بي.آي: يعتبر رجل من مقاطعة جيانغتشي الصينية 
رمزا لإلخالص بعدما اعتاد منذ 14 سنة على حمل زوجته املعاقة 
بني ذراعيه أينما ذهب. ونقلت صحيفة »شاينا دايلي« الصينية عن 
تانغ جونوين )67س���نة( قوله ان زوجته تشو تشيغني أصبحت 
طريحة الفراش منذ تعرضت حلادث في عام 1995 وهي تبكي في 
حال تركها مبفردها. وأوضح انه بات مجبرا على أخذ زوجته معه 
أينما ذهب »س���واء إلى احلقل أو لزيارة األصدقاء أو حتى القيام 

بأعمال خارج البلدة«.

القطيف � )العربية(: يواصل 
الس���عوديون تقدمي مساهمات 
مختلفة بعد السيول التي شهدتها 
مدينة جدة، وجديدها كان املعرض 
الفني »وقفة بني ساحلني«، والذي 
ضم 180 لوحة خصص ريعها 
ملتضرري الس���يول، ولم تغب 
مشاهد الدمار والضحايا بسبب 
سيول جدة عن ذهن كثير من 
السعوديني، لكنها دفعتهم إلى 
املساهمة بش���كل مباشر وغير 

مباشر لدعم املتضررين.
وتقول إحدى املشاركات في 
املعرض ل���� »العربية« إن »ما 
حصل في ج���دة يجعلنا ميكن 
أن نك���ون بعيدي���ن عنه، لكن 
الوقت قريبون  نحن في نفس 
منه، ونحن أحببنا تقدمي رسالة 
وهي أن الفنان ميكن أن يساهم 
بأي شيء ميكن أن يحصل في 
مجتمعه وكلن���ا يد واحدة من 

أجل جدة«.
وشارك 108 فنانني تشكيليني 
من املنطقة الشرقية في املعرض 
الذي أقيم في صالة مركز اخلدمة 
االجتماعية في محافظة القطيف، 

املهم للفن.
يذكر ان املعرض وجه دعوات 
لرجال األعمال لشراء اللوحات 
اللوحات  وللمهتمني باقتن���اء 
الفني���ة، وق���د ق���رر القائمون 
على املعرض تخفيض أسعار 
املعروضات بنحو 10% ليتمكن 
غير التجار من شرائها واملساهمة 

في دعم املنكوبني.

حيث عرض 180 عمال منها لوحات 
فنية، وصور فوتوغرافية، إضافة 

إلى أعمال اخلط العربي.
وقال منسق املعرض زمان 
جاسم إن املعرض هو وقفة بني 
الش���رقي والغربي،  الساحلني 
مضيفا ان فناني املنطقة الشرقية 
بادروا بشكل سريع وكبير في 
املس���اهمة، وهذا يشير للدور 

سميرة املدني

جانب من املعرض

مارادونا

أم كلثوم

عبده قطر

جنم البوب األرجنتيني ساندرو وفي اإلطار إحدى معجباته تبكي رحيله                  )أ.پ(

الراحلة السا دي سيال

وفاة ألفيس بريسلي األرجنتيني

.. ورحيل األميركية المكسيكية السا دي سيال
مونتريال � أ.ش.أ: توفيت املطربة ومؤلفة االغاني األميركية � املكسيكية 
»الس����ا دي سيال« في منزلها مبونتريال بكندا هذا االسبوع عن عمر يناهز 

37 عاما متأثرة مبرض سرطان الثدي.
ولدت املطربة التي تعرف باس����م »السا« في »بيج انديان« في نيويورك 
ألب مكس����يكي وأم أميركية في 27 س����بتمبر عام 1972 ولكنها قضت فترة 

مراهقتها بني كندا وفرنسا.
وكانت الس����ا قد فازت بجائزة »كيبك فيلكس« ف����ي عام 1997 وجائزة 

»جونو« الكندية ألفضل فنان عاملي في عام 1998.
وقد أصدرت ثالثة ألبومات كان آخرها »السا« في أبريل من العام املنصرم 
وكانت تس����جل باالسبانية والفرنسية واالجنليزية، وبدأت الغناء في عمر 
13 عاما في إحدى املقاهي اليونانية في سان فرانسيسكو وفي سن 19 عاما 

انتقلت إلى مونتريال وظلت تغني ملدة خمسة أعوام في احلانات.

� د.ب.أ: أصاب نبأ  مندوزا 
البوب األرجنتيني  وفاة جنم 
ساندرو عن عمر يناهز الرابعة 
والستني عشاقه في االرجنتني 
وأميركا الالتينية بالصدمة حيث 
كان����وا يعتبرونه أحد عالمات 
املوس����يقى الالتينية عبر كل 

العصور.
النج����م روبرتو  وتوف����ي 
سانشيز وهو االسم احلقيقي 
لس����اندرو االثن����ني بس����بب 
مضاعفات عملية زرع قلب ورئة 

أجراها في نوفمبر املاضي.
وولد جنم البوب احملبوب 
في أغسطس عام 1945 ونشأ في 
ضاحية صناعية في بوينس 
ايرس. وينحدر والده من غجر 
الروما باملجر، وعرف ساندرو 
منذ فترة شبابه بلقب جيتانو 
)الغجري(. وبزغ جنم ساندرو 
في ستينيات القرن املاضي مع 
فريقه »ساندرو يي لوس دل 
فيجو« عندما قلد جنم الروك 
األميركي الشهير ألفيس بريسلي 

ف����ي أول طريقه الفني قبل أن 
يطور أسلوبا فنيا خاصا متيز 

به وحوله لنجم عاملي.
وسجل ساندرو 52 اسطوانة 
باعت ما يق����در بنحو ثمانية 

ماليني نس����خة ولع����ب أدوار 
البطولة في ع����دد من األفالم 
وكان أول مطرب التيني ميأل 
معجبوه ميدان »ماديس����ون 
س����كوير جاردن« بنيويورك 

عندما أقام حفال به، وأيضا أول 
من تبث له حفلة مباشرة عبر 
األقمار الصناعية عام 1970 من 
نفس املوقع حيث لقب وقتها 

»ساندرو أوف أميركا«.

يعتبر من عالمات الموسيقى الالتينية عبر كل العصور

أم كلثوم كانت تناديني.. يا »عظمة« وتعطيني في الشهر 12 جنيهًا
لم تكن بخيلة مثلما أشاعوا عنها ووجبة فطورها طبق فول ونصف رغيف

إسماعيل يس أحب الممثلين إلى قلبها ولم تحزن على أحد مثلما حزنت على القصبجي

عبده قطر آخر من بقي من فرقة كوكب الشرق 

شخص ثالث تسلل 
إلى حفل عشاء البيت األبيض

واشنطن � أ.ف.پ: متكن شخص ثالث من التسلل الى حفل العشاء 
الذي أقامه في البيت األبيض الرئيس االميركي على شرف رئيس الوزراء 
الهندي اواخر نوفمبر، كما أعلنت الش����رطة، احملرجة أصال بفضيحة 

متكن زوجني فضوليني من التسلل الى ذلك العشاء الرسمي.
وأوضحت الشرطة السرية في بيان ان حتقيقاتها »بشأن ما جرى 
من الناحية األمنية خالل العشاء الرسمي الذي اقيم على شرف الهند 
بينت ان شخصا ثالثا، لم يكن اسمه مدرجا على الئحة مدعوي البيت 
األبيض قد دخل«. ووجدت الشرطة السرية املكلفة بحفظ امن الرئيس 
وكبار الشخصيات نفسها في مرمى االنتقادات الشديدة بعد ان متكن 
زوجان من الفضوليني من الدخول الى حفل العشاء الرسمي الذي أقامه 
الرئيس باراك أوباما على شرف ضيفه رئيس وزراء الهند مامنوهان 
سينغ. وكان طارق وميكاييل صاحلي املشاركان في احد برامج تلفزيون 
الواقع متكنا من الدخول الى احلفل، ال بل ومصافحة الرئيس والتقاط 
صورة لهما مع نائبه جو بايدن. ونشر الزوجان وقائع فعلتهما على 

موقع »فيسبوك« للتواصل االجتماعي على االنترنت.


