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وليام وكيت ينتقالن إلى قصر كنزينغتون وتدريب دوقة كامبريدج على الواجبات امللكية
.. والصديقة املقربة لشقيقة كيت ميدلتون أردنية رفيعة الذوق

وليام وكيت

بيبا ميدلتون مع صديقتها كاميال

لنـــدن ـ يو.بي.آي: قرر دوق 
ودوقـــة كامبريدج األمير وليام 
وزوجته كيت االنتقال إلى قصر 
كنزينغتون وسط لندن، حيث 
عاش األول مع شقيقه األصغر 
األمير هاري ووالدتهما األميرة 
ديانا بعد طالقها من ولي العهد 

األمير تشالز.
ويقيم األمير وليام وزوجته 
كيت حاليا في منزل مستأجر في 
بلدة إينغلسي بشمال ويلز، حيث 
يعمل كطيار مروحية في عمليات 
البحث واالنقاذ بسالح اجلو امللكي 
البريطاني، وسينتقالن إلى قصر 

كنزينغتون في يوليو املقبل.
ويســـتخدم دوق ودوقـــة 
كامبريدج حاليا شقة في قصر 
كالرنس هاوس، املقر الرســـمي 
لولي العهد، حني يزوران لندن.

واعلن القصر امللكي أن قصر 
كنزينغتون وسط لندن سيكون 
املقر الرسمي املؤقت إلقامة دوق 
ودوقة كامبريدج، واليزال هناك 
عدد من اخليارات اليجاد حلول 
طويلة بشأن مكان اقامتهما في 

العاصمة.
وقال القصر »ان مكان االقامة 
الرئيسي لدوق ودقة كامبريدج 
سيظل في إينغلسي، كما سيبقى 
مكتبهما الرسمي في قصر سانت 

جيمس بلندن«.
وكان األمير وليام، املصنف 
ثانيا في ترتيب والية العرش، 
عقد قرانه على كيت في التاسع 
والعشـــرين من ابريل املاضي 
بعد عالقة امتدت زهاء عشـــر 

سنوات.
من جهة اخرى يجري سرا 
تدريب دوقـــة كامبريدج كيت 
ميدلتون على الواجبات امللكية 
بعدما أصبحت عضوا في العائلة 

نبذة شـــخصية عـــن عدد من 
صديقات بيبا احلميمات، تبني 
أن من بينهن فتاة أردنية األصل 
تدعى كاميال وشاب بريطاني 
تخصـــص في دراســـة اللغة 
العربية في جامعة دمشق، فمن 
هي هذه األردنيـــة املقربة من 

البالط امللكي البريطاني؟
اسمها كاميال عواد، وهي ابنة 
اجلراح التجميلي األردني عواد 
م.عواد وممرضة ايرلندية تدعى 
كونستانس كامبيون عواد، كانت 
تدرس األدب اإلجنليزي مع بيبا 
في جامعة أدنبره، وتعتبر من 
أذكى بنات الصف، كانت على 
عالقة بشـــاب مضطرب أدمن 
املخدرات، لكنها قطعت عالقتها 

به بعد سلسلة مشاكل.
ويوضح أحد معارفها قائال 
»إنها فتاة لطيفة، لكنها تقدر 
األشياء الثمينة ورفيعة الذوق، 
كانت على عالقة سابقة بشاب 
مدمـــن، يعود نســـبه لعائلة 
محترمـــة، لكنـــه ال يضاهيها 

ثراء«.
أنها كانـــت دائما  وأضاف 
تود الذهاب إلى أفخر املطاعم 
وتناول أفخر أنواع املشروبات 
الكحولية و»الشامبانيا«، حتى 
إن صديقها السابق اشترى لها 
ساعة »رولكس« ثمينة، لكنها 
قطعت عالقتها به عندما اقتحم 

منزلها عنوة.
يصفها املقربون بالـ »حيوية 
جدا«، وبأنهـــا آخر من يغادر 
احلفل وأول من يستيقظ صباح 
اليوم املقبل مفعمة بالنشاط. 
وعملت بعد تخرجها في وسط 
لنـــدن، لكنها انضمت  مدينة 
الحقا للعمل في مجال والدها 

التجميلي.

امللكية إثـــر زواجها من األمير 
وليام، وقالت صحيفة »صن« 
امس إن دوقة كامبريدج ستشارك 
في ثالث مناســـبات عامة بدءا 
باالحتفاالت الرسمية بعيد ميالد 
امللكة السبت املقبل وستقف إلى 
جانبها في استعراض حرس 
الشرف فيما سيشارك زوجها 
األمير وليام في االســـتعراض 

على ظهور اخليل.
وأضافت أن كيت ستشارك 
األحد املقبل مبراسم دينية خاصة 
تقام في كنيسة القديس جورج 
مبدينة ويندســـور مبناسبة 
بلوغ زوج امللكة األمير فيليب 
التسعني من العمر ثم تنضم في 
اليوم التالي إلى كبار العائلة 

امللكية في مناسبة خاصة.
التي  املناسبات  وستصبح 
تشـــارك فيها دوقة كامبريدج 

رسمية أكثر اعتبارا من عطلة 
نهاية األسبوع اجلاري ويعكف 
موظفو القصـــور امللكية على 
تدريبها حاليا على البروتوكول 

امللكي.
مـــن جهة أخـــرى، تداولت 
تقاريـــر إعالمية حيـــاة بيبا 
ميدلتون ـ شقيقة زوجة ولي 
العهد البريطاني كيت ميدلتونـ  
بأدق تفاصيلها، بعدما أصبحت 
رمزا للفتاة البريطانية ومثال 
أعلـــى لها، وليـــس بعيدا عن 
دائـــرة الضوء أصدقـــاء بيبا، 
الذين أصبحوا بشكل أو بآخر 

من املقربني للبالط امللكي.
وقـــد حتمل األيـــام املقبلة 
اتخـــاذ قرارات  بصماتهم في 
السياســـات الداخليـــة ورمبا 

اخلارجية.
صحيفة »ديلي مايل« نشرت 

»رجال إكس« يزيح »ذكريات بغيضة« 

»هاري بوتر« يدخن سجائر مشبوهة

مسلمات بريطانيات يطلقن حملة لنبذ العنف

ـ يو.بي. لوس أجنيليس 
آي: احتل اجلـــزء الثاني من 
فيلم »رجـــال إكس« اجلديد 
مركـــز الصدارة بـــني األفالم 
املعروضة في صاالت السينما 

األميركية.
وذكر شباك التذاكر »موجو« 
ان فيلم »رجال إكس: الدرجة 
األولـــى« من بطولـــة كيڤن 
بايكون وجيمـــس ماكافوي 
حل في املركز األول بإيرادات 
بلغت 56 مليون دوالر متقدما 
على فيلم »ذكريات بغيضة 2« 
الذي تراجع إلى املركز الثاني 
إيرادات بلغت 32.44  محققا 

مليون دوالر.
واحتـــل فيلـــم الرســـوم 
املتحركة »باندا 2« املركز الثالث 
بإيرادات 24.3 مليون دوالر، 
فيما حل »قراصنة الكاريبي: 
على تيارات غريبة« في املركز 
الرابع مببيعات بلغت 18.01 

مليون دوالر.
وحل فيلم »إشبينات« في 
املركز اخلامس بإيرادات قيمتها 

12.12 مليون دوالر. بوستر فيلم »رجال إكس« اجلديد

القاهرة ـ إم.بي.سي: تخلى 
دانيل رادكليف، بطل سلسلة 
أفالم هاري بوتر، عن براءته 
التقطت له صور وهو  عندما 
يدخن سيجارة مشبوهة غير 
معروف مـــا فـــي داخلها من 
محتويـــات في أحد شـــوارع 
نيويورك، فيما كان يســـتمع 
للموسيقى عبر الـ »آي بود«.

ورغـــم أنـــه كان يدخـــن، 
فإن رادكليـــف يحمل زجاجة 
ڤيتامينات، ما اعتبره البعض 
إشـــارة إلى اهتمامه بصحته، 
حســـب صحيفة »ديلي ميل« 
البريطانيـــة. وكان رادكليف 
قد نفـــى قبل عامني أنه يدخن 
الســـجائر بعد أن التقطت له 
صور على اإلنترنت وهو يدخن 

احلشيش في إحدى احلفالت 
الليلية، ما يؤثر في الصورة 
»املثالية« التي كونها املراهقون 
عن هاري بوتر. وقال املتحدث 
باسم رادكليف وقتها »دانيل 
املناسبات سجائر،  يدخن في 
لكنـــه ال يفعل أكثر من ذلك«. 
وفي الوقت الـــذي أعرب فيه 
رادكليف نفســـه عن كراهيته 
املخدرات، قال »العالم يعرفني 
بوجهي الطفولـــي، لذا فأنا ال 
أتعاطى املخدرات«. املعروف 
عن دانيل )21 عاما( أنه يدخن 
20 سيجارة يوميا، األمر الذي 
تعود عليه في آخر ســـنوات 
مراهقته، وهو اآلن يجري جولة 
تسويقية آلخر أجزاء سلسلة 

»هاري بوتر«. دانيل رادكليف

  لنــــدن ـ أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »الغارديان« 
البريطانية امس أن مجموعة ســــيدات مسلمات 
بريطانيات قد أطلقــــن حملة تدعو لنبذ العنف 
والتطرف حتت عنوان »اجلهاد ضد العنف« في 
خطوة من شأنها أن توضح الفرق بني »اجلهاد« 

و»التطرف«.
وأوضحت الصحيفة ـ في ســــياق تقرير لها 
على موقعها اإللكتروني أمسـ  أن احلملة أطلقتها 
مجموعة من »ســــيتي هول« بوسط لندن بهدف 
مكافحة جميع أشــــكال العنف واجلرائم مبا في 
ذلك اإلرهاب والعنف املنزلي والتشويه اجلسدي 
لألنثى، وذلك علــــى خلفية قيام بعض مرتكبي 
اجلرائم املتطرفني مبحاولة تبرير أفعالهم ونسبتها 
لإلسالم. وقالت سارة خان مؤسسة احلملة إننا 

نقوم بهذه احلملة من أجل نشــــر مفهوم اجلهاد 
من أجل السالم، مشــــيرة إلى أن اإلسالم أصبح 
مرادفا ألعمال العنف، وأكدت أنه يجب عدم التزام 
الصمت جتاه أعمال العنف التي تنسب لإلسالم، 
وأن اجلهاد يعني النضال في سبيل اهلل، مشيرة 
إلــــى أن املتطرفني يتخذون من شــــعار »اجلهاد 
في سبيل اهلل« ســــتارا جلرائمهم التي يرفضها 
اإلسالم. وأشارت الصحيفة إلى أن احلملة تعتزم 
تقدمي املعلومات التي تهدف إلى دحض احلجج 
الرامية إلى استخدام االسالم كستار لتبرير االعمال 
اإلرهابية والعنف املنزلي ضد النساء واألطفال، 
موضحــــة أن »خان« حتاول الضغط على القادة 
املسلمني للتطرق إلى احلديث عن املواضيع التي 

تعد من »احملرمات«.


