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روتندو، ســــي ان ان: تكشفت 
املزيد من املعلومات حول خطوة 
البريطاني وليام طلب يد  األمير 
خطيبته كايتميدلتون، إذ اتضح 
أنه اختار موقعا ساحرا ورومانسيا 
على منحــــدرات جبــــال روتندو 
الكينية، التي ترتفع ٣١٠٠ متر عن 
ســــطح البحر، مشكلة ثاني أعلى 

قمة في قارة أفريقيا.
وقال أحــــد العاملني في مجال 
اخلدمات السياحية بروتندو، إن 
األمير وخطيبتــــه: «زارا املنطقة 

لالستراحة وصيد السمك».
وأضاف العامل، الذي طلب عدم 
ذكر اسمه: «لقد انتقال إلى محمية 
ليوادونز التي اعتادا على قضاء 
العطل فيها، «أما مدير احملمية، أيان 
كريغ، فقال: «أعتقد أن كينيا كانت 
على الدوام مكانا محببا بالنسبة 
لألمير وليــــام، وأظن أنه رغبفي 
مبشاركة روعة املكان مع عروسه 
اجلديــــدة التي لم تكــــن معروفة 
لدينا عند وصولها».وكان وليام 
قد قدم لكايتخــــامت زفاف والدته 
الراحلة األميرة ديانا، املصنوع من 
الياقوت األزرق واملرصع باألملاس، 
وهو اخلامت الــــذي ارتدته ديانا، 
التي قضت في حادث مروري، يوم 

زفافها قبل نحو ٣٠ عاما.
وقال وليــــام، وهو الثاني في 
ترتيب والية عرش بريطانيا بعد 
األمير تشــــالز، «هذا خامت زواج 
والدتي.. ولذلك فانه بالطبع خاص 
جدا بالنسبة لي.. وكايتاآلن غالية 
جدا بالنسبة لي.. وال يوجد أفضل 

من ربط االثنني معا».
وفي وقت سابق أعلنت األسرة 
احلاكمة فــــي بريطانيا أن األمير 

وليــــام خطب صديقتــــه القدمية 
كيت، التي كان قد التقاها ألول مرة 
بجامعة سانت أندرو في اسكتلندا، 
حيث درسا معا.وكانت العالقة بني 
األمير وخطيبته كيت، البالغني من 
العمر ٢٨ عاما، قد بدأت في العام 
٢٠٠٣، فيما انتشرت شائعات منذ 
سنوات تفيد بأنهما يوشكان على 
الزواج، لكنهما انفصال في أبريل 
عام ٢٠٠٧ بعد أن ثارت توقعات عن 
قرب زواجهما، لكنهما حافظا على 
صداقتهما قبل أن يعودا حبيبني 
مرة أخرى قرب نهاية ذلك العام.

ومن املنتظر أن يتم الزواج في 
لندن في ربيع أو صيف العام ٢٠١١، 
وفقا للبيان الصادر عن مقر األمير 
وليام «كالرينس هاوس»، بالقرب 
من قصر بكنغهام. غير أن البيان 
امللكي لم يقدم تفاصيل أخرى بشأن 

حفل الزفاف.
مـــن جهـــة أخـــرى رفـــض 
البريطانيـــون حتميـــل دافعي 
الضرائب كلفـــة الزفاف املترف 
لألمير وليام، وذكرت صحيفة 
البريطانية أن  «ديلـــي ميـــل» 
استطالعا أجرته أظهر أن ٨٠٪ 
من البريطانيني يرفضون حتمل 
كلفة حفل زفاف مترف على الرغم 
من حتمسهم للحفل الذي يتوقع 

أن يعزز امللكية في بريطانيا.
من جهة أخرى أظهر استطالع 
للرأي أن غالبية األملان يعتقدون أن 
زواج األمير وليام  وكايتميدلتون 
سيكون سعيدا وطويال.وقالت 
٧٥٪ من النســـاء املشاركات في 
الرجال  االســـتطالع و٧٢٪ من 
إنهم يعتقـــدون أن زيجة وليام 

وميدلتون ستستمر.

األمير وليام طلب يد كايت على ارتفاع  ٣١٠٠ متر عن سطح البحر بجبال كينيا الساحرة

وليام وكايت

الباندا الذي رأى النور  في حديقة أتالنتا قبل أسبوعين.. ذكر

البوسنة تطرد أنچيلينا چولي بسبب مشهد اغتصابها 
القاهـــرة ـ إيالف: رغم عزمها البقاء ١٠ أيام في 
البوسنة لتصوير مشاهد فيلمها اجلديد الذي يعتبر 
أولى جتاربها اإلخراجية، ويروي قصة حب جمعت 
بني شاب صربي وامرأة من البوسنة أثناء احلرب 
املمتدة بني األعوام ١٩٩٢ و١٩٩٥، إال أن اعتراضات 
من النساء اللواتي تعرضن لالعتداء اجلنسي أثناء 
النزاع البوسني ـ الصربي حالت دون بقاء چولي 
وفريق عمل الفيلم في البوسنة، وانتقالهم إلى املجر 
لتصوير باقي أحداثه، إذ اتهمت ســـيدتان چولي 
بتزييف احلقائق التاريخية التي تبرهن على قيام 
القوات الصربية بجرائم اغتصاب جماعية للنساء 

في البوسنة إبان احلرب.
من ناحيتها، أكدت چولي وفريق إنتاج الفيلم 
للمعترضات أن عملهـــا اجلديد يدور حول قصة 
حب جمعت بني شاب وفتاة قبل بداية احلرب، ثم 
يعودان ويلتقيان عندمـــا يتم احتجاز الفتاة في 
معسكر اعتقال يعمل فيه الشاب حارسا.وفي بيان 
نشرته وسائل اإلعالم احمللية في البوسنة، أوضحت 
النساء الضحايا، واملعترضات على تصوير الفيلم 
رؤيتهن قائالت: «سنفعل كل ما بوسعنا إلظهار أن 

الفيلم يتناقض مع احلقيقة».
ولكثرة الضغوط التي فرضت على الفيلم، سحب 
مسؤولو البوسنة التصريح الذي أجازوه للتصوير 
على أراضيهم بعد اطالعهم على السيناريو اخلاص 
بالفيلم للتأكد من خلوه من مشهد االغتصاب، مما 
أدى بچولي إلى نقل تصوير معظم املشـــاهد إلى 
املجر، إذ استمر التصوير في البوسنة ملدة ٣ أيام 

فقط، ومت تقليص املشاهد املصورة في ذلك البلد 
من ١٧ مشهدا إلى ٥ مشاهد فقط.وفي محاولة منها 
للرد على املعارضني، قالت چولي إن هناك العديد 
من املعلومات اخلاطئة واملثارة حول مشروع فيلمها 

اجلديد في وسائل اإلعالم.
من جهة أخرى يظهر النجم براد بيت في مشهد 

قصير بالفيلم الذي تخرجه اجنيلينا. نص مكتوب بخط يد األميركي مارك توين بـ ٨٠ ألف دوالر
شيكاغو ـ يو.بي.آي: بيع نص 
مكتوب بخط يد املؤلف األميركي 
الراحل مارك توين مقابل حوالي ٨٠ 
ألف دوالر في مزاد مبدينة شيكاغو 

األميركية.
وأعلن دار مزاد ليزلي هندمان 
اوكشــــنيرز أن فصــــال من رواية 
«املتشرد في اخلارج»  كتبه توين 
بخــــط يده عــــام ١٨٨٠ بيع مقابل 

٧٩٣٠٠ دوالر أميركي.
وفي املــــزاد املخصص للكتب 
واملخطوطات القدمية بيعت صورة 
لتوين مقابل ٢٧٥ دوالرا ونسخة 
أولــــى من كتــــاب «مغامرات توم 

سوير» مقابل مع ١٢٢٠ دوالرا.
وكانت السيرة الذاتية لتوين 
التي صدرت هذا العام مبناســــبة 
الذكــــرى املئوية لوفاته قد بيعت 
بأرقام قياسية.كما بيع في املزاد مقال 

مدرسي للكاتب أرنست همنغواي 
مقابل ٧٢٣٠ دوالرا باإلضافة إلى 
مستند موقع من الرئيس األميركي 
جورج واشنطن مقابل ٩٧٦٠ دوالرا 

ومســــتند يحمل توقيــــع الكاتب 
الروســــي ليو تولســــتوي مقابل 
٣١٧٣ دوالرا وغيرها من املستندات 

واملخطوطات التاريخية. 

واشنطنـ  أ.ف.پ: متكن األطباء البيطريون في 
حديقة اتالنتا للحيوانات (جنوب شــــرق 

الواليــــات املتحدة) من حتديد جنس 
حيــــوان الباندا الــــذي رأى النور 

قبل اسبوعني وهو ذكر بدأ وبره 
يتحــــول الى اللونني األســــود 
واالبيض على ما أفادت ناطقة 

باسم احلديقة.
واوضح كيشــــا هاينز ان 
«الفحص الذي اجري اخلميس 

اظهر ان وبــــره جميل وهو في 
وضع جيد جــــدا»، ورأى الباندا 

النور في الثالث من نوفمبر ووالدته 
هي لون لون الباندا العمالقة البالغة 

الثالثة عشرة، وهو ثالث صغير تضعه لون 

لون مع ذكر الباندا يانغ يانغ، واضافت هاينز ان 
لون لون «في صحة جيدة ايضا».

الباندا الوحيد  والصغير هذا هو 
الــــذي رأى النور هذه الســــنة في 
الواليــــات املتحــــدة، ولم يطلق 
عليه اي اسم بعد النه بحسب 
التقليــــد الصينــــي ال يعطى 
الصغار اسما اال بعد مائة عام 

على والدتهم.
وسيعرض على زوار حديقة 
احليوانات اعتبــــارا من نهاية 
فبرايــــر او مطلع مارس على ما 
اوضحت املتحدثة، ولم يبق في العالم 
ســــوى ١٦٠٠ باندا عمالقة في البرية، 

وثمة ٢٨٠ باندا في حدائق حيوانات. 

مارك توين في آواخر أيامه

رغم استطالعات تؤكد عدم رغبة البريطانيين 

األمير تشالز: كاميال  قد تكون الملكة القادمة 
واشنطنـ  أ.ف.پ: أملح األمير تشالز 
للمرة األولى الــــى امكانية ان تصبح 
زوجته كاميال ملكة، مــــا أعاد إطالق 
اجلدال حول مكانة املرأة التي تزوجها 
بعد ٨ سنوات من وفاة األميرة ديانا.

وجاء كالمه هــــذا خالل مقابلة مع 
احملطة االميركية «ان بي سي»، وفي 
الوقت الذي تســــلط فيه األضواء من 
جديد على العائلة املالكة البريطانية 
مع إعــــالن خطوبة ابنه األمير ويليام 

من كايت ميدلتون.
في مقتطفات من املقابلة نشــــرت 
في الصحافة البريطانية، يتردد األمير 
تشالز قليال في اإلجابة عن سؤال حول 
ما اذا كانت كاميال، التي حتمل حاليا 
لقب دوقة كورنوال، ستصبح ملكة ان 
اعتلى تشالز العرش بعد والدته امللكة 
اليزابيت الثانية.وقد أجاب تشالز خالل 
املقابلة مع محطة «ان بي سي» «لنقل 

انه.. حسنا، سنرى، أليس كذلك؟ لكن 
هذا ممكن».

وتكلم تشــــالز ايضا عن تأثيرات 
الواســــعة على  التغطيــــة اإلعالمية 
ولديــــه، وعن مخاوفه عندما أرســــل 
ابنــــه األصغر، هــــاري (٢٦ عاما) الى 
البريطاني. أفغانســــتان مع اجليش 

وكانت استطالعات الرأي أظهرت سابقا 
ان غالبية البريطانيني ال يرغبون في 
رؤية كاميال تتوج ملكة، والسبب يعود 
جزئيا الى تعاطفهم مع زوجة تشالز 
االولى ديانا التــــي توفيت في حادث 
سيارة في باريس في أغسطس العام 

.١٩٩٧
كاميال كانت عشيقة تشالز خالل 
معظم فترة زواجه من ديانا. وقد علقت 
ديانا ذات مرة خالل مقابلة تلفزيونية: 
«كنــــا ثالثة في هذا الزواج، وهذا عدد 

كبير».

كارال بروني بطلة 
في سلسلة كتب أميركية مصورة 

فانكوفر ـ أ.ف.پ: كارال بروني ساركوزي املشهورة عامليا 
كونها عارضة أزياء سابقة وبفضل جناحاتها في املوسيقى 
وكونها زوجة الرئيس الفرنســـي نيكوال ساركوزي انضمت 

لتوها الى عالم الكتب املصورة.
إنها آخر النســـاء الشـــهيرات اللواتي دخلن الى سلسلة 
«فيميل فورس» الصادرة عن دار النشر االميركية «بلوواتر» 
من خالل سيرة ذاتية غير رسمية من ٣٢ صفحة تروي قصة 

حياة بروني.
وبذلك تنضم بروني الى السيدة االولى االميركية ميشيل 
اوباما، ووزيرة اخلارجية االميركية هيالري كلينتون، والليدي 
ديانا، وحتى مؤلفة سلسلة هاري بوتر، جاي كاي رولينغ، 

في سلسلة الكتب املصورة املخصصة للقارئات الشابات.
وتظهر كارال بروني ســـاركوزي على غالف الكتاب عارية 
الكتفني ويداها مكتوفتان في فستان سهرة بنفسجي، ووراءها 

العلم الفرنسي.
وقال دارين ديفيس، رئيس دار «بلوواتر» لوكالة فرانس برس 

ان السيدة االولى الفرنسية «لديها قصة مثيرة لالهتمام».
واضـــاف «انها تتحلى بـــاإلرادة والطمـــوح. عند قراءة 
(الكتـــاب)، ســـترى الفتيات ان بإمكانهن القيام بكل شـــيء 

وحتقيق أحالمهن».
بدءا من والدتها في ايطاليا وصوال الى زواجها من الرئيس 
الفرنسي في العام ٢٠٠٨، تستعرض السيرة الذاتية املصورة 
حياة كارال بروني ســـاركوزي وتتنـــاول حياتها العاطفية 
وعالقتها باملمثل فينســـان بيريز واملوسيقي اريك كالبتون 
ورئيس الوزراء الفرنسي السابق لوران فابيوس وحتى الطفل 

الذي أجنبته من الفيلسوف رافاييل اينتوفن.

كارال على غالف الكتاب

أنچيلينا چولي

األمير تشالز وكاميال

خاتم كايت..بـ ٣ دوالرات في ريو دي جانيرو
ريو دي جانيروـ  أ.ف.پ: تسبب خامت مماثل خلامت خطوبة 
األميرة ديانا الذي قدمه جنلها إلى خطيبته كايت ميدلتون هذا 
األسبوع، بحمى كبيرة في ريو دي جانيرو حيث يباع بأقل من 

ثالثة دوالرات في املتاجر الشعبية في وسط املدينة.
وذكرت صحيفة «او ديا» احمللية ان اخلامت املرصع بالياقوت 
واملاس البالغة قيمته ٢٨ ألف جنيه إسترليني (حوالي ٤٥ ألف 

دوالر) نال إعجاب الكثير من نساء املدينة.
ولتحويل نساء ريو دي جانيرو الفقيرات إلى أميرات تباع 
نســـخة مقلدة عن اخلامت الذي أهداه األمير تشالز لديانا قبل 
ثالثني عاما بأقل من ثالثة دوالرات في حي ســـارا الذي يضم 

متاجر شعبية.
وقالت املدرسة راكيل بونتيس (٢٧ عاما) للصحيفة وهي 
جترب نسخة مقلدة عن اخلامت «اخلامت األصلي وضعته أميرات 
وملكات وهذا يعزز ثقة اي شخص بنفسه»، ويستعد التجار 

الرتفاع في املبيعات مع اقتراب اعياد نهاية السنة.
وميكن احلصول على نسخة من اخلامت عبر االنترنت بسعر 
ونوعية أعلى بكثير، اما الفســـتان األزرق الذي ارتدته كايت 
ميدلتون لدى إعالن خطوبتها فهو من تصميم دانييال عيسى 
حليل واصلها من نيتيروي املدينة الواقعة على اجلانب اآلخر 
من خليج ريو واملقيمة اآلن في لندن، ويلقى الفستان رواجا 

أيضا في املتاجر الفاخرة في جنوب ريو دي جانيرو. 

نظر دعوى استخراج جثة سعاد حسني األسبوع القادم
القاهــــرةـ  وكاالت: حددت احملكمة اإلدارية العليا 
األسبوع القادم لنظر الطعن الذي أقامته الفنانة جناة 
وأخواتها والذي طالنب فيه بإصدار حكم قضائي نهائي 
بإلغــــاء حكم محكمة القضاء اإلداري الصادر برفض 
دعواهــــن القضائية التي طالنب فيهــــا بإصدار حكم 
قضائي بإلزام النائب العام باســــتخراج جثة أختهن 

الفنانة سعاد حسني وإعادة تشريحها.
وأكد أخوات الفنانة ســــعاد حسني أمام محكمة 
القضاء اإلداري أن التقارير الطبية الشرعية البريطانية 
لم تثبت واقعة الكسر املوجودة بجمجمة الفنانة سعاد 
حسني التي توفيت في يونيو عام ٢٠٠١ في ظروف 
غامضة فــــي لندن ولم تثبت التقاريــــر البريطانية 
وجود شــــبهة جنائية في وفاتها بينما وجدن عندما 
قمن بتغســــيلها في مصر كســــورا في اجلمجمة لم 
تثبتها التقارير البريطانية األمر الذي جعلهن يتقدمن 
ببالغ للنائب العام املصري الستخراج جثتها وإعادة 

تشريحها إال أن طلبهن حفظ.
كانت محكمة القضاء اإلداري قد أصدرت حكمها 
برفض دعوى أخوات سعاد حسني ألن القانون أعطى 
للنائب العام وأعضاء النيابة العامة دون غيرهم حق 
رفع الدعوى اجلنائية ومباشرتها وإصدار قرار باحلفظ 
بعد التحقيق وكل هذا من األعمال القضائية التي تخص 

النائب العام وتخرج عن اختصاص احملكمة.. األمر 
الذي دفع احملكمة للحكم برفض الدعوى فطعن أخوات 

الفنانة سعاد حسني أمام «اإلدارية العليا».

سعاد حسني

خاتم ديانا األصلي


