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ماريون كوتيارد

أم كلثوم

إيلني ديجينيريس 

األمير وليام األمير هاري 

جهاد فاضل يكتب سيرة »امرأة القيصر«.. أم كلثوم

 ماريون كوتيارد تنضم إلى فريق 
ممثلي »الرجل الوطواط«

ثعابين
المارينز

جندي أميركي من قوات املارينز يلعق رأس ثعبان كوبرا مقتول 
خالل مناورات )كوبرا غولد( السنوية في تايلند التي يشارك فيها 
اكثر من 13 ألف عس���كري من ماليزيا وكوري���ا اجلنوبية وتايالند 
وسنغافورة واندونيسيا والواليات املتحدة. وفي الصورة األخرى 
جندي يشرب دم الثعبان.             )رويترز(

باريس � يو.بي.آي: انضمت النجمة الفرنسية 
ماريون كوتي���ارد إلى طاق���م متثيل اجل��زء 
الثال��ث م��ن فيلم »الرجل الوطواط« إلى جانب 
كريستيان بيال وآن هاثاواي، وذكرت صحيفة 
»ل���و باريزيان« إنه لم يعرف بعد الدور الذي 

ستؤديه كوتيارد في الفيلم.
وكانت املمثلة الفائزة بجائزة أوسكار عام 
2008 ق���د مثلت في فيلم »البداية« مع املخرج 
كريستوفر نولن الذي يقدم »الرجل الوطواط«، 
وذكر موقع »بيبول« أن كوتيارد احلامل ستبدأ 
التصوير في لندن ثم تنتقل إلى بيتس���بورغ 
ولوس أجنيليس في الواليات املتحدة، ويعود 
بيال ليؤدي دور الرجل الوطواط في اجلزء الثالث 

فيما تطل هاثاواي في دور املرأة الهرة.

بيروت � رويترز: يق����ول الكاتب والناقد 
اللبناني جهاد فاضل في كتاب له ان اي دراسة 
موضوعية تتناول »السيرة الذاتية احلميمة« 

للسيدة ام كلثوم لم تظهر حتى اآلن.
ورأى ان ام كلثوم عوملت »كامرأة قيصر« 
ذات املنزلة الرفيعة التي منعت األلس����نة من 
ان تتناولها مما يدفع الى القول بأن سيرتها 

العاطفية لم ترو بعد.
وقال جهاد فاضل »بعد مرور سنوات طويلة 
على رحيل كوكب الشرق ام كلثوم لم تظهر 
بعد الدراسة املوضوعية الباردة التي حتيط 

بسيرتها الذاتية احلميمة او العاطفية«.
وأضاف ش����ارحا ما اعتقد انه من اسباب 
ذل����ك فقال »ذلك ان ام كلث����وم احيطت دائما 
بحصانة منعت على الدوام تعرض وس����ائل 

االعالم حلياتها اخلاصة.
وباس����تثناء فترات محددة )في البدايات 
على اخلصوص( كان����ت الصحافة املصرية 
خاللها تتناولها بحرية كاملة كما تتناول اي 
فنانة أخرى.. ان ام كلثوم عوملت كشخصية 
استثنائية رفيعة املقام ان لم نقل كملكة من 
امللكات كام����رأة قيصر حس����ب تقاليد روما 

القدمية.
»وعندما تزوجت من د.حسن احلفناوي 
تدخ����ل الرئيس الراحل جم����ال عبد الناصر 
شخصيا ملنع الصحف املصرية من ان تنشر � 

تصريحا او تلميحا � اي خبر عن زواجها«.
ونقل الكاتب رواية عن البكباش����ي موفق 
احلموي الذي كان مدي����را للرقابة انه عندما 
اتصل به عبد الناصر ليبلغه هذا االمر سأل 
الرئيس عما اذا كان اخلبر شائعة من الشائعات 
فرد عب����د الناصر »ال، اخلبر صحيح غير ان 
ام كلث����وم اتصلت بي واخبرتني عن زواجها 
ولكنها طلبت مني منع نشر اخلبر في الوقت 
الراهن وهذا كل ش����يء وهذا أقل ما استطيع 

فعله لها«.
وق����د اورد مثال آخر في ه����ذا املجال فقال 
انه عندما »وقعت مرة في يد احد املسؤولني 
املصريني اوراق خاص����ة تتصل بالصحافي 
املصري الراحل مصطفى امني )1914 � 1997( 
منها عقد زواج رس����مي بينه وبني ام كلثوم 
ورس����ائل من ام كلثوم تخاطبه فيها بعبارة 
»زوجي العزيز« حمل املسؤول هذه االوراق 

على الفور الى الرئيس جمال عبد الناصر.
»امسك عبد الناصر باالوراق ونظر اليها 
وابتسم دون ان يعلق بشيء ثم وضعها في 
جيبه. ومن يومها لم تظهر هذه االوراق على 
االطالق ولم يطلع احد عليها. ويضيف املسؤول 
املصري الذي روى هذه احلكاية انه ال يعلم ما 
الذي فعله عبد الناصر بهذه االوراق. وأغلب 
الظن انه اخفاها متاما ولم يتحدث فيها ال الى 
ام كلثوم وال الى س����واها معتبرا اياها »شأنا 

خاصا ال يجوز ألحد ان يتدخل فيه«.
ويقول هذا املسؤول املصري ان عبد الناصر 
كان يحب ام كلثوم ويحترمها ويعتبرها قيمة 
وطنية عالية. ولم يكن يتهاون في الدفاع عنها 
وتكرميها وحمايتها من اي محاولة لالساءة 

الى مكانتها او املساس مبشاعرها.
وقد ورد ذلك في كت����اب جهاد فاضل »ام 
كلثوم.. نغم مصر اجلميل«. تألف الكتاب من 
206 صفحات متوسطة القطع وصدر عن دار 
»رياض الريس للكتب والنشر« في بيروت.

وق����ال في مكان آخر ان����ه رغم مرور اكثر 
من ثلث قرن عل����ى رحيل ام كلثوم )توفيت 
س����نة 1975( فإن »الكثير من جوانب حياتها 
اخلاصة او الشخصية اليزال يحيطه الغموض. 
فالباحثون املصريون على اخلصوص ميرون 
مرورا سريعا على هذه احلياة وكأن ام كلثوم 

ال يجوز االقتراب من حياتها اخلاصة اال بورع 
واحترام فهي رمز ال انسان ميكن معاجلة كل ما 
يتصل به. بل هي سر من الظلم جعل الشيفرة 
اخلاصة به مباحة امام اجلمهور العريض الن 
في ذلك ما يسيء الى ذكرى القديسة الكبيرة 

الراحلة.
»وحتى عندما يكشف الباحث او ما يشبه 
الباحث جوانب من عالقتها العاطفية مع فالن 
)ولنفترض انه املوسيقار محمود الشريف الذي 
قيل انها هي الت����ي لفتت نظره الى معاناتها 
وحاجته����ا اليه او الى رجل ليكون الى قربها 
او بهي الدين بركات باشا قريب االسرة املالكة 
الذي قيل انه توله بها وعرض عليها الزواج( 
فإن القارىء يشعر بأن البحث في هذه اجلوانب 
لم يستوف مبا فيها لكفاية ال لشح املعلومات 
وحسب او لعدم دقة ما لدى الباحث منها، بل 
لس����بب آخر هو اخلوف من اخلوض في امر 
قد يسبب له املتاعب. عندها تتعثر اخلطوات 

ويتلعثم الراوي«.
وتابع الكاتب كالم����ه قائال في فصل اخر 
»ويبدو ان السنوات التي انقضت على وفاتها 
زائد سنوات حمايتها من عبد الناصر وفقدان 
شهود زمن شبابها وكهولتها من شأنها ان حتجب 
اعادة فتح ملفها العاطفي على اخلصوص ان 

لم متنع طرح اسئلة بصدده«.
والواقع كما ق����ال الكاتب هو ان »كثيرين 
احبوا ام كلثوم وطلبوا يدها سواء من كبراء 
مصر ومنهم ش����ريف صبري باشا خال امللك 
ف����اروق او من غيرهم«. ولع����ل في عناوين 
بعض فصول الكتاب ما يطرح في ذهن القارئ 
خطوطا عريضة عن موضوعات واشخاص في 
حياة كوكب الشرق. من عناوين الفصول ما 
يلي »الشيخ ابو العال محمد: هل كان حبا؟« 
و»محمود الشريف: قمر ضل مداره« و»حسن 
احلفناوي: زواج بال رومانسية« و»احمد رامي: 

رومانسية بال زواج«.
ومن العناوين ايضا »ألهمته كما أوهمته« 
وفيها يتحدث كذلك عن احمد رامي وام كلثوم 
وتلك العالقة غير العادية فقال »الش����ائع ان 

عالقة عاطفية ما ربطت بينهما«.
ولك����ن ما هو نوع هذه العالقة؟ هل كانت 
حبا باملعنى املعروف له����ذه الكلمة ام كانت 
حبا من نوع خاص؟ ال ينكر احد ان رامي كان 
مولعا بأم كلثوم فكل الروايات جتمع على انه 

كان لها في قلبه مكانة عظيمة.
وإذا تركنا هذه الروايات جانبا وجئنا الى 
االش����عار العاطفية التي غنتها ام كلثوم له � 
وهي كم هائل اذ تبل����غ 137 قصيدة من 283 
قصيدة هي كل اغان����ي ام كلثوم � تأكدت لنا 

هذه املكانة اخلاصة«.
ومن العناوين »الباشا والصحافي« ومنها 
»قصب« في الس����يرة الكلثومية وفيه تناول 
الكاتب قص����ة محمد القصبج����ي »احد كبار 
املوسيقيني وامللحنني العرب في القرن العشرين 
رفيق سيد درويش منذ البدايات واستاذ محمد 
عبد الوهاب واخلاسر امام رياض السنباطي 
في مباراة التلحني الم كلثوم والعازف العبقري 
على العود ومتعهد اسمهان في خطواتها االولى 
في عالم الغناء ال يخشى لومة الئم - والالئم 
ام كلثوم نفسها التي وجدت في هذه املطربة 
الشامية الشابة منافسا خطرا � وملحن اكثر 
االغاني خلودا في حياة ام كلثوم واس����مهان: 
»رق احلبيب« لالولى و»اس����قنيها بأبي انت 

وأمي« للثانية«.
وتناول الكتاب كيف انتهى هذا الكبير الى 
مجرد عازف عود ف����ي فرقة ام كلثوم وكيف 
س����يطر عليه ما ميكن ان يوصف بانه عقدة 

نفسية »كلثومية«.

تزايد نسبة مستخدمي اإلنترنت من المسنين في ألمانيا
فيس���بادن � د.ب.أ: أظهرت 
الرس���مية في  اإلحصائي���ات 
أملاني���ا تزاي���دا ملحوظ���ا في 
نسبة مستخدمي اإلنترنت من 

املسنني.
وأعل���ن مكت���ب اإلحصاء 
االحتادي في مدينة فيسبادن 
غربي البالد ام���س االثنني أن 
41% من الذين تتراوح أعمارهم 
ب���ني 65 و74 عاما ف���ي أملانيا 
استخدموا اإلنترنت عام 2010، 
بزيادة قدرها 6% مقارنة بعام 

.2009
كما رصد االحصائيون تزايدا 
ملحوظا في نسبة مستخدمي 
اإلنترنت في الفئة العمرية بني 
55 و64 عاما، حيث بلغت العام 
املاضي 65% بزيادة قدرها %4 

عن 2009.
أم���ا بالنس���بة للش���باب 
وحتى س���ن 44 عاما فلم يكن 
هناك إمكانية ألن تزيد نسبة 
مس���تخدمي اإلنترنت بينهم، 
حيث إن ما بني 93 و98% منهم 
يستخدمون اإلنترنت بالفعل.

وبوج���ه عام تبلغ نس���بة 
الذين ال يستخدمون اإلنترنت 
في أملانيا نحو 25% من إجمالي 
املواطنني الذين تفوق أعمارهم 

10 أعوام.

كما أشارت اإلحصائية إلى أن 
نسبة الرجال تفوق النساء في 
استخدام اإلنترنت. أما بالنسبة 
الستخدام اإلنترنت عبر األجهزة 
احملمولة فقد احتل الشباب أيضا 

الصدارة، حيث بلغت نس���بة 
مستخدميه في الفئة العمرية 
ب���ني 25 و34 عام���ا 16% العام 

املاضي.
كما بلغت نسبة مستخدمي 

اإلنترنت عبر األجهزة احملمولة 
في الفئة العمرية التي تتراوح 

بني 55 و64 عاما نحو %10.
وبوجه عام بلغت نس���بة 
مس���تخدمي اإلنترن���ت عبر 
األجهزة احملمولة في أملانيا العام 
املاضي 16% بزيادة قدرها %7 

مقارنة بعام 2009.

أميركي من أصل أوكراني يقتل
ويصيب ثمانية أشخاص في نيويورك

اعتقال متسللة إلى منزل إيلين ديجينيريس

األمير وليام يختار شقيقه هاري ليكون شاهد عرسه

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: اعتقلت 
السلطات امرأة تسللت إلى العقار الذي 
تقي���م فيه مقدمة البرام���ج األميركية 
إيلني ديجينيريس وزوجتها بورش���ا 

دي روسي في بيفرلي هيلز.
وقال املتحدث باسم ديجينيريس 
ملوقع »بيب���ول« األميركي ان »العقار 
يخضع حلراسة يقوم بها فريق أمني 
طوال 24 ساعة ومت اكتشاف واعتقال 
متس���للة سلمت إلى ش���رطة بيفرلي 

هيلز«.
وأضاف ان »املتسللة لم تدخل إلى 
املنزل ولم تقترب من إيلني أو بورشا«، 
وتابع ان إيلني وبورش���ا »تقدران رد 

الشرطة السريع والفعال«.
يشار إلى ان ديجينيريس وروسي 
تزوجتا في لوس أجنيليس بعد أشهر من 
إلغاء احلظر املفروض على زواج املثليني 

في والية كاليفورنيا األميركية.

لن����دن � يو.بي.آي: اختار األمير وليام املصنف ثانيا 
في والية عرش بريطانيا ش����قيقه األصغر األمير هاري 
ليكون شاهد عرسه فيما اختارت خطيبته كيت ميدلتون 

شقيقتها فيليبا لتكون اشبينتها.
وس����يعقد األمير وليام قرانه على كيت في كنيسة 
وستمنستر وسط لندن في التاسع والعشرين من ابريل 
املقبل. وأعلن قصر س����انت جيمس املقر الرسمي لولي 
العهد البريطاني األمير تشالز وابنيه وليام وهاري اختيار 
الليدي لويس وندسور البالغة من العمر سبع سنوات 
ابنة األمير إدوارد عم األمير وليام وزوجته كونتيس����ة 

ويسيكس واحدة من أربع وصيفات شرف.
وقال إن وليام وكيت س����يعودان إلى جامعة سانت 
أندروز في اسكوتلندا حيث التقيا ألول مرة للمشاركة 
في مناس����بة رسمية في 25 فبراير اجلاري إلطالق نداء 

اجلامعة ملناسبة مرور 600 عام على إنشائها.
وكشف قصر سانت جيمس أيضاع أن األمير وليام 

مت اختياره راعيا لنداء جامعة سانت أندروز.
وتعرف األمير وليام على كيت للمرة األولى في جامعة 
سانت أندروز االسكوتلندية عام 2001 وانقطعت العالقة 

بينهما لفترة وجيزة عام 2007.   

بدء محاكمة ضابط متهم بقيادة
عمليات اغتصاب لنحو 40 امرأة

استطالع في ألمانيا: الضغوط العصبية 
تكبح الرغبة في اإلنجاب

نيويورك � أ.ش.أ: أعلنت الشرطة األميركية أن شخصا 
أميركيا من أصل أوكراني قتل أربعة أش���خاص وأصاب 
أربعة آخرين في نيويورك بعد أن انتابته حالة من الهياج، 
ونقل راديو صوت أميركا عن الشرطة توضيحها أن هذا 
الشخص يدعى ماكسيم جيلمان ويبلغ من العمر 23 عاما 
وأن الضحايا يضمون صديقته السابقة ووالدتها وسائق 
تاكس���ي وأحد ركاب قطار، وذلك في أحداث دامية وقعت 

خالل 28 ساعة.
ووص���ف رميون��د كيل��ي قائ��د شرط��ة نيويورك هذه 
األحداث بأنها مروعة. لكن كيلى أش���ار الى أن السلطات 
لم تعرف حتى اآلن س���بب ارتكاب هذه االعتداءات، وان 

التحقيقات جارية بشأنها.

كينشاس���ا � أ.ش.أ: بدأت في ش���رق جمهورية الكونغو 
الدميوقراطية محاكم���ة ضابط بارز باجليش متهم بإصدار 

أوامر للجنود باغتصاب مدنيات.
وذكرت هيئة اإلذاعة االسترالية امس االثنني أن الضابط 
كيبيبي موتوي�����ر مته��م بقي��ادة عملي��ات اغتصاب ألكثر 
من 40 امرأة في إقليم »ساوث كيفو« الكونغولي، بينما ينفي 

موتوير تلك املزاعم.
وعلى الرغم م���ن وجود العديد م���ن قضايا االغتصاب 
اجلماعي في شرق الكونغو الدميوقراطية إال أن هذه القضية 
تعد األكبر املتورط فيها اجليش، كما ينظر لها كاختبار مهم 
للس���لطات يحدد مدى جديتها وعزمه���ا على إحالل العدالة 
ووض���ع حد للظلم الواقع على املواطنني في هذا البلد، ومن 
املتوقع أن تستمر جلسات احملاكمة في هذه القضية ملا يصل 

إلى 10 أيام.

برل���ني � د.ب.أ: أكد اس���تطالع للرأي ف���ي أملانيا أن كثرة 
الضغوط العصبية وهموم العمل وعدم العثور على الشريك 
املناسب للحياة أهم األسباب التي جتعل األملان يزهدون في 

اإلجناب.
وحسب االستطالع الذي أجري بتكليف من مجلة »الترن« 
األملانية التي تعنى بشؤون األسرة فإن أكثر من خمس الذين 
شملهم االستطالع من النس���اء والرجال بني سن 25 إلى 45 

عاما أكدوا أنهم ال يريدون أطفاال.
وفي الوق���ت ذاته أكدت أغلبية واضحة من املس���تطلعة 
آراؤهم أنهم يرغبون في اإلجناب ولكن هذه الرغبة تؤجل أو 
يتم التخلي عنها متاما في مرحلة »ساعة الذروة في احلياة« 

وهي الفترة بني سن 25 و35 عاما.
وذكرت املجلة االثنني أن أغلب النساء في أملانيا ال يستطعن 

اإلجناب بعد جتاوز سن األربعني.


