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قبر الفنان الراحل عبداحلليم حافظ

فستان الراحلة األميرة ديانا أكواب معروضة للبيع حتمل صور كيت ووليام

األمير وليام وبجانبه كيت وليامز

»ديلي نيوز« اطلقت على كيت لقب »ديانا اجلديدة«

الصحافة الشعبية البريطانية ركزت في اعدادها الصادرة أمس على أناقة كيت وفساتينها كما افردت الـ »ديلي ميل« صفحات كاملة تطرح مقارنة بني العروس اجلديدة واألميرة الراحلة ديانا 

القاهرة � إم.بي.س���ي: أعاد 
تصريح محمد ش���بانة � ابن 
شقيق املطرب املصري الراحل 
عبداحلليم حافظ، والذي قال فيه 
إن أصول العندليب سعودية- 
اجلدل حول التصريحات التي 

تصدرها دائما أسرته.
واسترجع شباب على موقع 
التواصل االجتماعي الش���هير 
»الفي���س بوك«، القضية التي 
أثيرت في شهر مارس املاضي، 
بعد قول أعضاء من أسرته ملجلة 
»روز اليوسف« املصرية إن جثة 
العندليب لم تتحلل رغم مرور 

30 عاما على وفاته.
وتساءلوا: ما جدوى ما تفعله 
أسرة العندليب مرة باحلديث 
عن جثته، ومرة أخرى باحلديث 

عن أصوله.
وكانت مجلة روز اليوسف 
قد نقلت في مارس املاضي عن 
العندليب، وهو  أق���ارب  أحد 
عبدالعليم عون قوله »إن األسرة 
برئاسته.. وفي حضور اثنني 
من حراس املقابر.. حضروا فتح 
العندليب بعد تشكيل  مقبرة 
جلنة م���ن محافظ���ة القاهرة 
للتأكد من ش���كوى أسرته من 
وجود مياه جوفية تؤثر على 
املقبرة، وكانت املفاجأة أن جسم 
عبداحلليم كما هو لم يتحلل، 

ويبدو وكأنه نائم«.
ونشرت املجلة نفسها في 
نوفمبر اجلاري تصريحات البن 
شقيقة محمد شبانة يقول إن 

أصول العندليب سعودية.
وقال باس���م محم���د وهو 
عضو في مجموعة دشنت في 
ش���هر مارس املاضي ملناقشة 
قضي���ة اجلثم���ان: »إذا كانت 

املجموعة إلى عدم االلتفات إلى 
ما تقوله أسرة العندليب، سواء 

من ناحية األصول أو اجلثة.
السيد،  واتفق معها حمزة 
الذي بدا منفعال من تصرفات 
العندليب، خاصة فيما  أسرة 
يتعلق مبوضوع اجلثة، وقال: 
»املفروض إن دي حرم املوتى.. 
صح وال أنا غلطان ودينا حرم 
علينا انتهاك أعراض املوتى«.
أما العضو محمد سلطان، 
فس���خر من مبالغات أس���رة 
العندليب، وق���ال »يا جدعان 
دا  انتو مستألني بالعندليب.. 
املطرب أبو املعجزتني ماس���ك 
الهوا بإديا.. وإني أتنفس حتت 

املاء«.

قضية األصول صعب إثباتها، 
فال يوجد أسهل من موضوع 

اجلثمان.. فيكفينا صورة«.
وأيدت العضوة ريا جميل ما 
قاله باسم، وقالت في النقاش 
داخل نفس املجموعة: »احنا في 
سنة 2010 وفي اختراع اسمه 
الكاميرا ما ش���اء اهلل متوافر 
في كل م���كان وكل املوبيالت 
فيها كامي���را اآلن.. اللي عاوز 
الدليل  الناس تصدقه يق���دم 
وهو الصورة.. من غير الدليل 
هيكون الكالم ده كلو تخاريف 
زي اللي بنقراها في ألف ليله 

وليلة«.
ورفضت العضوة مرام دعوة 
ريا رفضا قاطعا، داعية أعضاء 

لندن � وكاالت: شغل أعضاء البالط امللكي 
بالفع����ل بالتفكير في مواءم����ة االحتفال مع 
ظروف التقش����ف الصعبة وبدأ البريطانيون 
يراهنون بكثافة على التاريخ احملتمل لزفاف 
األمير وليام وكيت ميدلتون، وفيما أش����ارت 
توقعات الى ان حفل الزفاف امللكي س����يكلف 
نحو 50 مليون جنيه استرليني قالت مؤسسة 
فيرديكت لبحوث قطاع التجزئة ان الزواج قد 
يعزز اقتصاد بريطانيا مبا قيمته 620 مليون 

جنيه استرليني.
والقى الزفاف الذي تشير بعض التقديرات 
إلى أنه سيعزز االقتصاد البريطاني بزهاء مليار 
جنيه استرليني ترحيبا واسع النطاق كفترة 
استراحة من تخفيضات امليزانية والتقشف.

لكن وسط االحتفاالت وسيل التهاني من 
أنحاء العالم طرح الزفاف أيضا سؤاال محرجا 

عمن ينبغي أن يتحمل كلفته.
وقال وليام � الثاني في ترتيب والية العرش 
بعد والده األمير تشالز � في أول مقابلة مذاعة 
معه وخطيبته »نحن مثل البط نوعا ما، هادئون 
ج����دا ظاهريا وجزء صغير ج����دا من أقدامنا 

حتت املاء«.
وذكر قص����ر باكنغهام أن ولي����ام وكيت 
سيلتقيان مبستشاري األسرة امللكية لالتفاق 
على التفاصيل لكنهما متكتمان جدا بخصوص 
التاريخ احملتمل للزفاف وما إذا كان سيقام في 
أحد املقار امللكية املهيأة التي شهدت زواج والد 

وليام وجدته.
وتزوجت امللكة في كنيسة وستمنستر بينما 

تزوج تشالز وديانا في كنيسة سانت بول.
ولم يكشف وليام وكيت اللذان يبلغان من 
العمر 28 عاما إال عن أن الزفاف سيقام إما في 
ربيع أو صيف العام املقبل بينما ترجح مكاتب 

املراهنات شهري يوليو وأغسطس.
وقال مكتب جراهام هي����ل للمراهنات إن 
التوقعات ترجح كفة شهر يوليو بفارق بسيط 
وتصل نسبة الفوز للمراهنني عليه 15: 8 بينما 
تبلغ نس����بة الفوز للمراهنني على أغسطس 

اثنني: واحد.
والتاسع والعشرون من يوليو الذي حتل 
فيه الذك����رى الثالثني لزفاف األمير تش����الز 
واألميرة ديانا والدي وليام تاريخ آخر تكثر 

املراهنات عليه.
وذكرت صحيفة ديلي ميل أن معاونني في 
البالط امللكي »فاحتوا في تكتم« كبار العاملني 
في كنيسة وستمنس����تر بخصوص 12 أو 13 

أغسطس.
وقال متحدث باسم وليام إن األمير وكيت 
»سيراعيان الوضع االقتصادي« في تصريح 
يه����دف بوضوح إلى إظه����ار أن القصر مازال 

متصال بالشعب.
واهتمت وس����ائل اإلع����الم الدولية أيضا 
باجلانب االقتصادي، فقد أشارت صحيفة ديلي 
تليغراف مبدينة س����يدني االسترالية إلى أن 
التقشف املبالغ فيه في تلك املناسبة سيؤدي 

إلى »شعور باملرارة«.
لكنه����ا أضافت »في مملك����ة مجبرة على 
التقشف ميكن أن يساهم زواج ملكي منوذجي 
في رفع املعنويات على املستوى الوطني ويتيح 
فرصة للرعايا لتركيز اهتمامهم على حدث براق 
بدال من إجراءات تقليص اإلنفاق التي تنفذها 

حكومة بريطانيا االئتالفية«.
الكندية  وقالت صحيفة ناشونال بوست 

إن املؤشرات تدل على أن اجلمهور البريطاني 
يري����د أن تتحمل امللكة نفقات الزفاف، أما في 
بريطانيا فقد بدأت املشاعر املناهضة للملكية 

تطل برأسها بالفعل.
وقال����ت جماعة »اجلمهوري����ة« املناهضة 
للملكية إن دافعي الضرائب يجب أال يتحملوا 
نفقات الزفاف التي ذكرت أنه ينبغي أن يكون 

»مناسبة خاصة«.
واتهم س����تيفن هيسلر أستاذ مادة احلكم 
بجامع����ة متروبوليتان في لندن املؤسس����ة 
البريطانية باس����تغالل املناسبة إللهاء الرأي 

العام عن التراجع االقتصادي.
وقال لهيئة اإلذاعة البريطانية »يرون في 
ذلك فرصة إللهاء الناس عن طوابير البطالة 

املرتقبة«.
لكن ش���ركة فرديك���ت املتخصصة في 
أبح���اث جتارة التجزئة قالت اول من امس 
إن الزفاف قد يحقق عائدا يبلغ 620 مليون 
جنيه استرليني )985 مليون دوالر( سواء 
من بيع التذكارات أو من تأثير »الش���عور 

الطيب« لدى املستهلكني.

كما توقعت فيرديكت ان تس����تفيد متاجر 
األغذية والبقالة مبا قيمته 360 مليون جنيه 
مع إقبال الناس على ش����راء هدايا مثل النبيذ 
لشرب نخب الزوجني السعيدين وقد تنتعش 
ايرادات السفر والسياحة مبا قيمته 216 مليون 

جنيه.

األمير تشالز يتكفل بمصاريف زفاف نجله

إذا كان ولي عهد بريطانيا األمير تش����الز 
سيتكفل مبصاريف زفاف جنله ووريثه فإن 
الترتيبات األمنية التي ترافق عادة مثل هذه 
األحداث سنكون على حساب دافعي الضرائب، 
لكن األمير تشالز تعهد بتغطية أغلب النفقات 
كما يتوقع ان تقدم امللكة اليزابيث الثانية قصر 

بكنغهام إلقامة حفل الزفاف.

الوقت مالئم اآلن

وحتدث األمي����ر ولي����ام وخطيبته كيت 
ميدلتون أمام وس����ائل اإلعالم عن سعادتهما 
بإعالن خطوبتهم����ا، وكانت العروس تلبس 

خامت اخلطبة الشهير باألميرة ديانا.

س���ردت مصممة األزي���اء إليزابيث إميانويل 
تفاصي���ل تصميمها لثوب زف���اف األميرة ديانا، 
موضحة التصور الذي تضعه لفستان زفاف كاترين 

ميدلتون، األميرة املنتظرة للمملكة املتحدة.
ونش���رت جريدة »دايلي ميل« مقاال صحافيا 
ملصممة األزياء، إليزابيث إميانويل، س���ردت من 
خالله تفاصيل اختيارها وزوجها لتصميم ثوب 
زفاف األميرة الراحلة ديانا وتوقعاتها للثوب الذي 

ستطل به كاترين في حفل زفافها العام املقبل.
إليزابيث التي أك���دت أن اختيارها وزوجها 
ديڤي���د لتصميم ث����وب الزف������اف امللكي كان 
مفاجأة لهما، حلداثة خبرتهما حينها في مجال 
تصمي���م األزياء، وقالت: »عندما س���معت خبر 
خطبة كيت واألمير ويلي���ام عاد بي الزمن 30 
عاما إلى الوراء وتذكرت املس���ؤول���ية الكبيرة 
التي حتملتها وزوجي ديڤيد عندما قمنا بتصميم 

ثوب األميرة الراحلة ديانا«.
وأضافت: »واجهنا صعوبات عديدة عند تصميم 
ذلك الثوب امللكي، ألنن���ا كنا جديدين في مجال 
تصميم األزياء، فضال عن ضيق الوقت، إذ أجنزنا 
التصميم في 3 أشهر فقط، وهو أمر بالغ الصعوبة 

خصوصا عندما تصمم ثوب زفاف ألميرة«.
وعلى الرغم من صرامة التقاليد امللكية والقواعد 
الرسمية، إال أن عملية تصميم ثوب الزفاف امللكي 
بسيطة وغير معقدة حسبما أكدت إليزابيث، لكنها 
ترى أن الصعوبة في ذلك احلدث هي ضرورة جتربة 
عدة تصاميم وأفكار تكون مختلفة وغير متوقعة 
لكنها مالئمة للعروس في ذات الوقت، ألن الثوب 

الذي ترتديه األميره يشاهده املاليني.
ولذلك طالبت إليزابيث أي مصمم س���يتحمل 
مهمة تصميم ث���وب كاترين باالهتمام مبراجعة 

الكتب التاريخية للوصول إلى أفكار مبتكرة.

زواج وليام وكيت يكلف 50 مليونًا..
وينعش االقتصاد البريطاني بـ 620 مليون جنيه إسترليني 

كتب تاريخية.. لفستان العروس

أقرباء عبدالحليم حافظ: »جثته لم تتحلل«
ومعجبون يطالبون بـ »صورة للجثمان«

سمية الخشاب: »فوبيا الدماء« حرمتني حضور ذبح األضحية

600 حالة تحرش بمصر في العيد

القاه���رة � ام بي س���ي: 
الفنان���ة س���مية  كش���فت 
اخلشاب انها وقعت مؤخرا 
عقدا للمش���اركة في بطولة 
مسلس���ل »وادي امللوك«، 
الذي يجمعه���ا مبواطنتها 
صابرين، والسورية سالف 
فواخرجي، فيما أكدت انها لم 
حتضر مراسم ذبح خروف 
عيد االضح���ى الصابتها ب� 

»فوبيا الدماء«.
وفي الوقت الذي أكدت انها 
ستعود من خالل هذا العمل 
للتمثيل باللهجة الصعيدية، 
فإن مسألة ترتيب االسماء 
على تتر العمل ال يش���غل 
بالها رغم وجود عدد كبير 

من النجوم.
وقالت س���مية إنه���ا تفضل قض���اء العيد 
واالحتفال به في القاهرة واالسكندرية، حيث 

مسقط رأسي.
لكنها اك���دت انها تقاطع 
مشاهدة منظر ذبح االضحية 
ملا يترتب عليه هذا املشهد 
من ارهاقها نفس���يا، وترى 
نفس���ها انها مصابة بفوبيا 

الدماء.
وفي الوقت نفسه أوضحت 
س���مية انها قام���ت مؤخرا 
بتوقيع عقد بطولة مسلسل 
»وادي املل���وك«، وهو عمل 
ضخم يشارك فيه عدد كبير 
النجوم املصريني، مثل  من 
صابرين ولطفي لبيب ورمي 
البارودي، وكذلك من الدول 
العربية حيث تشارك الفنانة 
السورية سالف فواخرجي. 
وتوقعت الفنانة املصرية ان يحقق املسلس���ل 
جناحا كبيرا، ويكون ملحمة درامية لم يسبق 

للدراما املصرية عمل مثلها من قبل.

القاهرة � إيالف: سجلت اقسام شرطة مديريات 
أمن القاهرة واجليزة وحلوان واالسكندرية 600 
واقعة حترش ومعاكس���ة في اول ايام العيد، 
وأفادت التحريات بأن محافظة القاهرة استحوذت 
على العدد االكبر من احلاالت بواقع 276 حالة، 
اقتصرت على املعاكسات، فيما سجلت حلوان 37 
حالة حترش، ووصل عدد احملاضر في اجليزة 
الى 110، وتلقت اقسام شرطة االسكندرية 165 

محضرا.
وحسب صحيفة »املصري اليوم« التي اوردت 
التقارير، فان مص���درا أمنيا اوضح انه جرى 
احتجاز اكثر من 300 شاب في القاهرة، التهامهم 
بارتكاب وقائع معاكسة للفتيات خالل االحتفال 
بالعيد، وحررت اقس���ام الشرطة محاضر ضد 
بعضهم، واطلقت س���راح اآلخرين في ساعات 

متأخرة من اليوم.
واضاف ان الوجود األمني املكثف في الشوارع، 

واخلطط التي وضعته���ا مديرية األمن لتأمني 
احلدائق واملوالت والشوارع الرئيسية، قلصا 
م���ن وقائع التح���رش، وان 6 محاضر كان من 
املفترض حتريرها بأقسام السيدة زينب ومدينة 
نصر ومصر القدمية، تصالح املبلغون بشأنها، 
وضبطت اجهزة أمن القاهرة 55 واقعة تسول، 

و8 مسجلني خطر و12 حالة سكر.
وتركزت معظم حاالت التحرش في اجليزة 
وحلوان، على كورنيش النيل، وامام دور السينما 
واملوالت في الشوارع الرئيسية مبنطقة وسط 
البلد، واقامت قوات األمن كردونات حول ابواب 
السينما في شارعي طلعت حرب و26 يوليو، 

وأغلقت معظم احلال التجارية ابوابها.
الوقائع  وفي االس���كندرية، تركزت معظم 
في شارع الكورنيش، واضطرت أجهزة األمن 
الى نش���ر افراد أمن مبالبس مدنية، للحد من 

حاالت التحرش.

سمية اخلشاب

صحتك

الثوم.. السالح السري ضد ضغط الدم

أميركا تحظر مشروبات الطاقة
التي تحتوي على كحول وكافيين

س���يدني � رويترز: أشارت دراسة نش���رتها دورية 
ماتوريتاس العلمية تقول إن الس���الح السري ملواجهة 

مرض ارتفاع ضغط الدم هو الثوم.
وفي جتربة استمرت 12 أسبوعا شارك فيها 50 مريضا 
اكتشفت كارين ريد وفريق من زمالئها في جامعة اديليد 
أن من يتناولون أربع كبسوالت من مكمل غذائي يسمى 
خالصة الثوم كان قياس ضغط الدم لديهم أقل بعشرة 
ملليمت���ر زئبقي من املجموعة االخ���رى التي لم تعالج 
بخالصة الثوم. وقالت ريد إن تناول الثوم بطرق أخرى 
س���واء كان خاما او طازجا او مسحوقا لم يكن له نفس 
األثر. وأضافت »حني تطهو الثوم الطازج يختفي املكون 
املسؤول عن خفض ضغط الدم«. ومضت تقول »أعتقد 
أن ما يهم توضيحه هو أن خالصة الثوم كمكمل غذائي 

هي السالح السري ضد ارتفاع ضغط الدم«.

واش����نطن � أ.ف.پ: أصدرت وكال����ة األغذية والعقاقير 
األميركية )أف دي أيه( قرارا يقضي مبنع تسويق مشروبات 
الطاقة التي متزج ما بني الكحول ونسب عالية من الكافيني، 
ألنها »غير صاحلة لالس����تهالك« وتش����كل »خطورة على 

الصحة العامة«.
ووجه����ت وكالة »أف دي أيه« رس����ائل إلى الش����ركات 
األربع التي تصنع هذه املش����روبات اجلديدة التي حتظى 
بش����عبية كبيرة لدى الش����باب. وأمهلتها 15 يوما لتعدل 
كمي����ات الكافيني املضافة إلى الكحول. فالوكالة تعتبر هذا 

املزيج »خطيرا«.
وإذا لم تعالج الشركات األمر فسوف تصادر منتجاتها. 
واملشروبات املعنية هنا هي: »كور هاي غرافيتي« و»مونشوت« 
و»فور لوكو« و»جوز« و»ماكس« التي حتتوي على معدالت 
من الكحول تصل إلى 12%، مقابل 4% إلى 5% فقط في البيرة. 
وتس����وق هذه املش����روبات عادة في عبوات كبيرة ملونة، 
بحسب بيان أصدرته وكالة »أف دي أيه«. وبعد حتليل هذه 
املشروبات وآثارها على مدى عام كامل، »ال تستطيع وكالة 
األغذي����ة والعقاقير األميركية أن تؤكد أن مزج الكافيني مع 

الكحول أمر غير خطير«.


