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أسرار ڤيكتوريا ومدرسها املسلم ستيفن سوديربرج يعلن تقاعده 

حفيد ثالث مليل غيبسون

»مستعد للرحيل« في براغ

لندن ـ بي.بي.سي: توصلت كاتبة بريطانية إلى وثائق لم 
يكشــــف عنها من قبل بشأن العالقة الوثيقة التي كانت تربط 
ملكة بريطانيا الشــــهيرة ڤيكتوريا ومعلمها الهندي املســــلم 

عبدالكرمي.
الوثائق هي مذكرات يومية جمعتها الكاتبة شاراباني باسو 
واعتمدت عليهــــا كمراجع في حتديث طبعة جديدة من كتابها 
»ڤيكتوريا وعبدالكرمي«، وهــــو الكتاب الذي يعرض للعالقة 
القوية التي كانت تربط امللكة الشهيرة مع مدرس هندي وسيم 
طويل القامة ومسلم.ومن شأن تلك املذكرات تعزيز التكهنات 
بأن عالقة امللكة ڤيكتوريا مع عبدالكرمي كانت أقوى من عالقتها 
مع جون براون، وهو خادمها االســــكوتلندي الذي حتول إلى 

حبيب لها بعد وفاة زوجها االمير ألبرت في عام 1861.
وتكشف املذكرات كيف أن الشاب عبدالكرمي فكر في االستقالة 
من وظيفته بعد وقت قصير من التحاقه بها، ألنه كان يعتقد أنها 

وظيفة دنيا، لكن امللكة توسلت إليه كي يبقى قريبا منها.
كان عبدالكرمي شابا لم يتجاوز الرابعة والعشرين من عمره 
عندمــــا حط رحاله في بريطانيا قادما مــــن والية أكرا بالهند، 
وكانــــت املهمة التي وفد من أجلها هي خدمة املائدة امللكية في 
حفل اليوبيــــل الذهبي للملكة فيكتوريا عــــام 1887. وقد جاء 
عبدالكــــرمي إلى احلفل امللكي الباذخ باعتباره »هدية من الهند 
إلــــى امللكة، وكان وصوله بعد أربع ســــنوات من وفاة حبيب 

امللكة جون براون«.
وفي غضون عام واحد، جنح الشــــاب املســــلم في ترسيخ 
أقدامه كواحد من أهم املتنفذين في البالط الڤيكتوري، وأصبح 

معلم امللكة ومستشارها لشؤون الهند.
وكما كان جون براون، أصبح عبدالكرمي صاحب نفوذ واسع 
في حياة امللكة التي استخلصته وجعلته موضع ثقتها وكامت 
أســــرارها. وبعكس سلفه براون، جنح عبدالكرمي في اخلروج 

من دائرة اخلدم إلى دائرة احلاشية املقربة من امللكة.

أعلن املخرج األميركي ستيفن سوديربرج انه سيتقاعد 
من عالم صناعة األفالم بعد تقدمي فيلمني أخيرين.

وقال سوديربرج »48 عاما« في مقابلة مع برنامج »استديو 
360 كيرت أندرسون« انه أصبح جاهزا للتقاعد واضاف »حني 
ترى أولئك الرياضيني يستمرون ملوسم أو اثنني اضافيني، 

يكون ذلك حزينا نوعا ما«.
واشار الى ان االوان قد حان ليأخذ شخص آخر مكانه، اليزال 
متحمسا ملزاولة املهنة، واوضح سوديربرج الذي قدم افالم 
مثل »تشي« وسلسة »أوشني إيلفن« و»انفورمنت« و»األملاني 
الطيب« و»إيرين بوركوفيتش« وغيرها، إنه سيخرج فيلمني 
آخيرين قبل التقاعد. وسيقدم سوديربرج قبل تقاعده فيلم 
 theليبرايس« من بطولة مات دميوت ومايكل دوجالس، و«

man from U.N.C.L.E من بطولة جورج كلوني.

لوس أجنيليس ـ يو.بي.آي: أصبح املمثل األميركي ميل 
غيبسون جدا للمرة الثالثة بعد أن أجنبت ابنته هانا مولودها 

الثالث.
ونقل موقع »بيبول« عن صديق مقرب من غيبسون إنه 

سعيد جدا بوالدة حفيده.
والطفـــل هو الثالث لهانا التـــي لديها ابنة وابن آخر من 

زوجها مغني البلوز كيني واين.
يشار إلى ان غيبســـون أب لسبعة أطفال بينهم الطفلة 
لوتشيا البالغة من العمر سنة واحدة من صديقته السابقة 
الروسية أوكسانا غريغورييفا التي توصل إلى اتفاق تسوية 

معها في قضية عنف منزلي كانت سترفعها ضده.

براغ ـ أ.ف.پ: قدم فيلم »مســـتعد للرحيل« الذي اخرجه 
فاكالف هافيل الرئيس الســـابق لتشيكوسلوڤاكيا ومن ثم 
جمهورية تشـــيكيا من 1989 الى 2003 للمرة االولى االثنني 
املاضي في عرض اول في بـــراغ حيث القى اهتماما اعالميا 

كبيرا.
اال ان هافيل الكاتب املســـرحي الشهير واملنشق السابق 
عجز عن حضور عرض فيلمه شخصيا، ألنه في املستشفى 

حيث يعالج من التهاب في الشعب الهوائية.
وقال منتج الفيلم ياروسالف بوتشيك للصحافيني »حتدثت 
للتو مع فاكالف هافيل وهو ينقل اليكم حتياته ويأمل املشاركة 

في العرض االول الرسمي للفيلم في 22 مارس«.
ويبدأ عرض الفيلم في دور السينما في 24 اجلاري.

والفيلم مقتبس عن مســـرحية حتمل االسم نفسه كتبها 
هافيل بعد نهاية واليته الرئاسية وكانت عرضت في براغ للمرة 
االولى في مايو 2008.ويروي الفيلم قصة مستشار على وشك 
مغادرة السلطة ويرى عامله ينهار واملقربني منه يخونونه في 

مواجهة ال رحمة فيها مع خلفه الذي ال ضمير له.
وهذه اول جتربة في مجال السينما لفاكالف هافيل الكاتب 
املسرحي الذي اشتهر في ستينيات القرن املاضي مع مسرحيات 

جتمع بني املسرح العبثي ونفحة كافكية.
وانخرط بعد ذلك في احلياة السياســـية وامضى خمس 
سنوات في السجون الشيوعية منشقا، قبل ان يصبح رئيسا 
للدولة.كان مهندسا لـ »الثورة املخلية« املناهضة للشيوعيني 
بني نوفمبر وديسمبر 1989 وقد اقر بأنه شعر »برضا داخلي« 

عندما صور هذا الفيلم في صيف العام 2010.
وقال هافيل املنحـــدر من عائلة مقاولني كانت متلك اكبر 
اســـتديوهات لالنتاج السينمائي في براغ »في الواقع لطاملا 

حلمت بأن أكون سينمائيا«.

امللكة فيكتوريا ستيفن سوديربرج

ميل غيبسون

مشهد من الفيلم

مادونا

حملة »طفي الضو« في األردن منع شاب »أنثى« من دخول مصر!
عمان ـ أ.ش.أ: أعلنت اجلمعية األردنية للسياحة الوافدة 
من خالل املبادرة البيئية الســـياحية »ال تعبث بالطبيعة«، 

يوم االثنني املاضي عن انطالق حملة »طفي الضو«.
وتهدف احلملة ـ بحسب رئيس جمعية السياحة الوافدة 
محمد ســـميح ـ إلى نشر الوعي البيئي حول أهمية ترشيد 

استهالك الطاقة والتصدي ملشكلة التغير املناخي عامليا.
وقال سميح في مؤمتر صحافي عقده »االثنني« إن االحتفالية 
العاملية بـ »ساعة األرض« التابعة للصندوق العاملي للحفاظ 
على البيئة اعتمدت اجلمعية لتكون املنسق الرسمي لساعة 
األرض في األردن ومشاركة األردن في االحتفالية التي ستقام 

بهذه املناسبة في السادس والعشرين من الشهر اجلاري.
وأضاف أن املشاركني في احلملة سيقومون بإطفاء األضواء 
واألنوار الكهربائية في منازلهم ومكاتبهم ملدة ساعة واحدة 
تبدأ من الســـاعة 8:30 مساء ذلك اليوم وحتى الساعة 9:30 
مساء، وإضاءة الشموع في تضامن رمزي يدعو اجلميع إلى 

التكاتف والعمل معا من أجل التصدي للتغير املناخي.
وأوضح أن احلملة ستشمل جميع مناطق اململكة بهدف 
تعريف املشاركني في األردن بأهدافها، إضافة إلى العمل على 
تسجيل الشركات واملؤسسات واألفراد ضمن احلملة العاملية 
مع نشـــر الصور والبيانات الصحافية الصادرة من األردن 
على موقع ساعة األرض العاملي، وبالتالي وضع األردن على 

اخلارطة العاملية لساعة األرض ألول مرة.

القاهرةـ  أ.ش.أ: منعت سلطات اجلوازات مبطار القاهرة 
الدولي شابا فلسطينيا من دخول البالد بعد شك ضابط 

اجلوازات في تناقض مظهره مع بياناته بجواز السفر.
كان ضابط جوازات املطار قد فوجئ اثناء قيام شـــاب 
فلســـطيني بإنهاء اجراءات وصولـــه وبفحص البيانات 
والنظر الى مالبسه النسائية ارتبك الضابط وسأله عن 
سر ارتدائه املالبس احلرميي فأجاب بأنه قام بإجراء عملية 
جراحية حتول بعدها الى انثى، وبعرض االمر على مدير 
األمن باملطار قرر عدم السماح له بدخول البالد وترحيله 

على نفس الطائرة التي وصل عليها.

براين أدامز ينتظر مولوده األول

اعتقال رجل اقتحم 
منزل مادونا في لندن

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: ينتظر مغني الروك الكندي 
براين أدامز مولوده األول من مساعدته الشخصية أليشيا 
غرميالدي. وقد أكد أدامـــز اخلبر عبر صفحته على موقع 

»تويتر«.
ونقل موقـــع »إي تي كندا« عن أدامـــز )51 عاما( قوله 
»أنا وأليشـــا غرميالدي ننتظر 
مولودا لقد ساعدتني في تأسيس 
مؤسستي قبل سنوات طويلة 
ويبدو انها ستدير العائلة اآلن«. 
ومن املتوقع ان تنجب غرميالدي 

في مايو املقبل.
ولم تتوضح طبيعة العالقة 
بني براين وغرميالدي التي ذكرت 
صحيفة »ديلـــي تلغراف« انها 
تخرجت في جامعة كامبريدج 
عام 2011 وساعدت أدامز في انشاء 

مؤسسته اخليرية عام 2004.

لنـــدنـ  يو.بي.آي: اعتقل رجـــل پولندي املولد في الـ 
29 مـــن العمر بعدما اقتحم منزل جنمة البوب األميركية 

مادونا في العاصمة البريطانية لندن.
وذكرت صحيفة »صن« البريطانية ان حراس املنزل 
أمســـكوا بغرزيغورز ماتلوك بعدمـــا حطم نافذة ودخل 

عبرها إلى منزل مادونا في لندن.
وأضافت ان الرجل اعتقل ووجهت إليه تهمة السرقة.
وأشارت إلى ان مادونا لم تكن في املنزل ساعة وقوع 
احلادث وأنها كانت في الواليـــات املتحدة حيث توفيت 

براين أدامزجدتها.

»مجرمون« ينظفون محطة مترو أنفاق في لندن استعداداً لزفاف ملكي

جيمس بالنت يعزف األرغ في زواج وليام وكايت ميدلتون 
من جهـــة اخـــرى أعلن أن 
مجرمني مدانني سيقومون بالعمل 
لتنظيف محطة مترو أنفاق وسط 
لندن استعدادا لزفاف ملكي مقرر 

أبريل املقبل.
مدينـــة  مجلـــس  وقـــال 
إنـــه مت تعيني  ويستمنســـتر 
ثمانية مدانني جرى اختيارهم 
للقيام بعمـــل مجتمعي عوضا 
عن قضاء فترة السجن لتنظيف 
خمسة أنفاق يستعملها املشاة، 
باالضافة الى مداخل محطة هايد 

بارك كورنر.
وقال ناطق باســـم املجلس 
ان احكاما في جرائم بســـيطة 
كانت صدرت بحـــق الثمانية، 
كما مت التحري بشـــأن خلفية 

كل منهم.

وبعدها مع أغنية »غودباي ماي 
الفر« التي تضمنتها أسطوانته 

»باك تو بدالم«.
وكان جيمس بالنت ضابطا 
في الفرقة العسكرية البريطانية 
»اليف غاردز«، وقد شارك أيضا 
في مهمة حللف شمال األطلسي 

في كوسوڤو العام 1999.
في العام 2006 حصل بالنت 
على جائـــزة »إنرجي ميوزيك 
أوورد« للموهبة العاملية الشابة 
للعـــام، وانطلق فـــي جولته 

املوسيقية األولى.
شارك في حفالت موسيقية 
للحركة املناهضة للحرب »ليفينغ 
ويذ وور توداي« التي أسسها نيل 
يونغ وكذلك في »اليف إيرث« 

في لندن في العام 2007.

روما ـ أ.ف.پ: أعلن جيمس 
الســـابق في  بالنـــت الضابط 
البريطانـــي ومغني  اجليـــش 
البوب الشهير في مقابلة بثت 
في إيطاليا اإلثنني انه سيعزف 
على األرغ خـــالل زواج األمير 
وليام وكايت ميدلتون في أبريل 

املقبل.
وعلى هامش حفل موسيقي 
يحييـــه في إيطاليا مبناســـبة 
صدور أسطوانته الثالثة »سام 
كايند أوف ترابل«، قال لشبكة 
التلفزة »ســـكاي جي 24« في 
حديث »سوف أعزف املوسيقى، 
لن أغني، سوف أعزف على أرغ 

الكنيسة«.
وكان بالنت قد اشتهر في العام 
2005 بأغنيته »يور بيوتيفل«، 

وليام وكايت

أغاثا كريستي.. بني اجلرمية وعلم اآلثار
مدن مملكة آشور، التي ازدهرت 
بني عامي 900 و612 قبل امليالد، 
بينما كانت القطع العاجية يتم 
تصنيعها في لبنان وسورية، 
ويتم إحضارها إلى بالد آشور 

ككنوز ثمينة.
وقال جون كيرتيس، القيم 
على آثار الشـــرق األوسط في 
انه يتم  البريطانـــي،  املتحف 
عرض أفضل وأكثر القطع األثرية 
املصنوعة من العاج في املعرض، 
وساهمت أغاثا كريستي نفسها 

في حمايتها وتنظيفها.
وكانت كريستي التي كانت 
تكبر مالوان بنحـــو 15 عاما، 
وكانت تنتقل معه إلى كل مكان، 
بحسب هنيريتا ماكو، مؤلفة 
كتاب »حياة ماكس مالوان: اآلثار 

وأغاثا كريستي«.
وقـــال هنريتـــا ان اهتمام 
كريســـتي باآلثار كان أكثر من 
مجرد دعم زوجها، بل دخل حتى 
في صميم عملها األدبي، كما في 
رواية »جرمية في بالد ما بني 

النهرين«.

واآلن، وبعد مرور أكثر من 
أثرية  3000 عام علـــى قطعة 
من العـــاج، عثر عليها زوجها 
مالوان بني العامني 1949 و1963 
في مدينة منـــرود، املوجودة 
في العراق حاليا، والتي قامت 
كريســـتي بتنظيفهـــا بالقطن 
والصـــوف، هاهي تعرض في 

املتحف البريطاني في لندن.
كانت مدينة منرود، مدينة من 

لندن ـ سي ان ان: رغم أنها 
تعتبر أشهر كاتبة قصصية في 
مجال اجلرمية في كل العصور 
واألزمنة، غير أن قليلني يعرفون 
أن أغاثا كريستي هي إلى جانب 
ذلك كانت مولعة باآلثار ومهتمة 

بها إلى حد كبير.
فقد قضت كريســـتي بعيد 
زواجها من عالم اآلثار، ماكس 
الثالثينيات من  فـــي  مالوان، 
القرن العشرين، نحو عقدين 
وهـــي تنقـــب عن اآلثـــار في 
الشرق األوسط، وكانت تكتب 
رواياتها وقصصها البوليسية 
إلى جانب مساعدة زوجها في 

مجال اآلثار.
والتنقل في القطارات وبني 
مدن مثل القاهرة ودمشق وبغداد 
القدمي، سحرها  ومدن الشرق 
وألهمهـــا العديد من القصص، 
أو على األقل البيئة املناســـبة 
لروايتها مثل رواية »جرمية على 
قطار الشرق السريع« و»موت 
في النيل« و»جرمية في بالد ما 

بني النهرين«.

أغاثا كريستي في أحد املواقع األثرية في الشرق األوسط

سيرتها غيرت وجه العالم

الكشف عن  العالقة بني سمك القد والتاريخ اإلنساني
بترجمتـــه عزيز صبحي جابر، 

املترجم األردني.
وملارك كيرالنسكي العديد من 
املؤلفات مثل: »قارة اجلزر: اقتفاء 
مصير البحر الكاريبي«، و»قلة 
مختارة: بعث اليهود األوروبيني«، 

و»تاريخ العالم الباسكي«.
وكتابـــه األخيـــر: »الرجـــل 
األبيض على الشجرة.. مجموعة 
قصصية«، وقد قضى في العشرين 
عاما األخيرة وقتا كبيرا في البحر 
الكاريبـــي، من ضمنها ســـبعة 
أعوام بوظيفة مراسل «شيكاغو 

تريبون«.

أن أصبـــح الصيد اجلائر خطرا 
يهدد بانقراضها.

»كيرالنسكي« يتناول قضية 
القد والعالقة بينه وبني أحداث 
تاريخيـــة كالعبودية، وجتارة 
الدبس، وتفـــكك اإلمبراطورية 
البريطانيـــة، وتطور الصناعة 
الســـمكية في نيوإجنلند، وهو 
إذ يروي هذه املعلومات بأسلوبه 
القـــارئ كذلك  الشـــيق، يزود 

مبعلومات علمية مفيدة.
صـــدر الكتاب عن مشـــروع 
»كلمة« للترجمـــة التابع لهيئة 
أبوظبـــي للثقافة والتراث وقام 

ـ أ.ش.أ: يكشـــف  أبوظبـــي 
كتاب »القد.. سيرة السمكة التي 
غيرت وجه العالم« للمؤلف مارك 
كيرالنسكي، العالقة الفريدة بني 
ســـمك القد والتاريخ اإلنساني، 
منذ بـــدء عمليات الصيد، حيث 
أسهم البحث عن القد في اكتشاف 

أميركا الشمالية.
وتعود أهمية تلك الســـمكة 
إلى أثرها العميـــق في التطور 
الـــذي شـــهدته  االقتصـــادي 
نيوإجنلند وشـــمالي كندا منذ 
بداياته.. ويأســـف الكاتب على 
ما آل إليه مصير هذه السمكة بعد 

صحتك

لندن ـ يو.بي.آي: أظهر بحث جديد ان النساء اللواتي يأكلن السمك 
وأحماض أوميغا 3 الدهنية بشكل دائم ينخفض خطر إصابتهن بأمراض 
العني املزمنة إلى حد كبير.وذكرت وكالة »برس أسوسييشن« البريطانية 
ان دراسة »صحة املرأة« التي استمرت 10 سنوات وشملت أكثر من 38 
ألف امرأة أظهرت ان لتناول األسماك وأحماض أوميغا 3 الدهنية فائدة 

في احلماية من اإلصابة بفقدان البصر الناجم عن تضرر جزء من شبكية 
العني نتيجة التقدم في العمر.وراقب الباحثون عادات النساء الغذائية 

وارتباطها بصحة العني ودققوا في كميات األسماك وأحماض أوميغا 3 
الدهنية التي يتناولنها.

وتبني ان النساء اللواتي أفرطن في تناول أحماض أوميغا 3 الدهنية كن 
38% أقل عرضة خلطر اإلصابة مبرض العني.

كما أظهرت الدراسة ان النساء اللواتي أكلن السمك مرة أو أكثر أسبوعيا 
مقارنة مع من يأكلنه مرة أو أقل شهريا كن 42% أقل عرضة لإلصابة 

بهذا املرض.وقال الباحثون ان »اخلطر األقل بدا مرتبطا بشكل رئيسي 
باستهالك أسماك التونة املعلبة والسمك ذي اللحم الداكن«.

السمك يخفف خطر اإلصابة بأمراض العني


