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 شيرلي كول: ٢٠١٠ أسوأ عام في حياتي 

 ..وليدي غاغا تتعرى من أجل ألبومها الجديد ! 

 المشاكل المالية.. سبب إنهاء العالقات العاطفية في بريطانيا
 لندنـ  (يو بي آي): اعترف ٥٨٪ من البريطانيني 
بأن املشاكل املالية كانت السبب الرئيسي وراء إنهاء 
عالقاتهم العاطفية. وأجرى موقع «ماي فاوتشر كودز» 
البريطاني مسحا أظهر ان احتمال إنهاء البريطانيني 
عالقاتهم العاطفية بسبب املشاكل املالية هو مرتان 
أعلى منه ألي سبب آخر. وفيما قال ٥٨٪ من العازبني 
ان املال لعب دورا في تفكك عالقتهم األخيرة، اعترف 
٢١٪ فقط انهم انفصلوا عن أحبائهم بسبب اخليانة 

و١٧٪ ألنهــــم توقفوا عن حــــب نصفهم اآلخر و١٥٪ 
ألن العمل وقف في طريق استمرار عالقتهم. وقال 
١٤٪ من املستطلع آرائهم ان عالقاتهم انتهت بسبب 
الشجار املســــتمر و٦٪ ألنهم ضجروا من العالقة. 
وبني الذين قالوا ان املال كان السبب الرئيسي إلنهاء 
العالقة أوضح ٣٢٪ انهم اختلفوا بشأن كيفية إنفاق 
املال و٢٨٪ حملــــوا إفراط الطرف اآلخر في اإلنفاق 

مسؤولية تفكك العالقة. 

 سلمى حايك تلهب الكاريبي بالبكيني األحمر!

 جدل في مصر.. بطاقة شخصية لكل حيوان!
 القاهرة ـ العربية: تشهد مصر حاليا نقاشات واسعة 
حول مشروع قانون حماية الثروة احليوانية، الذي يقضي 
باستخراج بطاقة شـــخصية لكل حيوان، فبينما وصف 
البعض من البيطريني املشروع بأنه خطوة إيجابية حلماية 
الثروة احليوانية واحلفاظ على الصحة العامة من خالل 
التصدي لألمراض التي قد تنقل لإلنسان، استبعد آخرون 
تنفيذ مشـــروع القانون على أرض الواقع نظرا لتكلفته 
املادية الكبيـــرة فضال عن عدم وعي املربني بقيمة وجود 

معلومات عن حيواناتهم.

  كانت الكتلـــة البرملانية البيطرية مبجلس الشـــعب 
«البرملان» التـــي تضم ٦ أطباء بيطريـــني منهم: د.حامد 
سماحة رئيس هيئة اخلدمات البيطرية السابق ود.أمني 
أباظة وزير الزراعة، قد أعدت مشروع قانون الطب البيطري 
بالتعاون مع ممثلني عن وزارة الزراعة ونقابة البيطريني، 
وطبقا للمشروع الذي نشرت بعض بنوده جريدة الشروق 
القاهرية، سيتم إعداد خطة عامة إلدارة األزمات في مجال 
صحة احليوان وســـالمة الغذاء واألعـــالف بالتعاون مع 
الســـلطات املعنية، من خالل ترقيم وتســـجيل احليوان 

والبيانات الالزمـــة التي تخصه ومعلومات عن مالك هذا 
احليوان وأماكن إيوائه وحركته، متهيدا الستخراج عالمات 
ترقيم وبطاقـــة هوية لكل حيوان في مصر مع االحتفاظ 

بقاعدة بيانات مركزية.
  وتهدف بنود القانون إلى حتقيق درجة عالية من احلماية 
حلياة اإلنسان وصحته وحماية املستهلك خالل عمليات 
إنتـــاج وتصنيع وتوزيع األغذيـــة ذات األصل احليواني 
وحتليل املخاطر في مجال الصحة احليوانية والتي تشتمل 

على تقييم املخاطر وإدارتها داخليا وخارجيا.

 شيرلي كول 

 ليدي غاغا 

 لندن ـ د.ب.أ: بعدما مرت املغنية البريطانية 
شـــيرلي كول بأسوأ عام في حياتها أعلنت أنها 

ال تستطيع حتمل املزيد.
  وذكرت صحيفة «ذا صن» البريطانية أمس أن 
شيرلي التي شاركت في هيئة حكام برنامج «إكس 
فاكتور» قالت «لن أستطيع حتمل املزيد من األمور 

السيئة فلقد مررت بعدة جتارب مريرة».
  وخاضت شيرلي العام املاضي جتربة الطالق 
من زوجها العب الكرة االجنليزي آشلي كول بعد 
اكتشـــاف خيانته لها كمـــا أنها أصيبت مبرض 
املالريا، كما وجهت لها انتقادات عدة خالل برنامج 

إكس فاكتور.
  وأضافت شيرلي «هناك حد معني من األمور 
السيئة التي ميكنك التواؤم معها وإذا زادت عن 
حدها فإما أن تســـمح لها بأن تسيطر عليك أو 
تواجهها». وقالت «أريد أن يحب الناس املوسيقى 
التي أقدمها، ولكنني ال أهتم بشأن ما يعتقدون 

بشأني». 

الفنانة   نيويورك: أعلنـــت 
ليـــدي غاغا، في  األميركيـــة، 
رسالة نشـــرتها على حسابها 
الشخصي على موقع «تويتر»، 
أنها ستطلق ألبومها اجلديد الذي 
 «Born this way» سيحمل عنوان
في الثالث والعشرين من مايو 
املقبل، مرفقة بصورة تظهر فيها 
مؤخرتها وهي مرتدية جاكيت 

من اجلينز.
  وعلـــى الرغم مـــن ذلك، لن 
يتعني االنتظار كثيرا لالستماع 
إلى أغنيتها املنفردة، والتي لم 
حتدد اسمها بعد، حيث ستقدمها 
في حفل تسليم جوائز «غرامي» 
في الثالث عشر من شهر فبراير 

املقبل. 

 نيويورك: تقضي املمثلة املكسيكية، سلمى 
حايك، إجازة مع ابنتها فالنتني على اجلزيرة 
الكاريبية «سانت بارتس»، بعد قضائها رأس 
السنة في Abramovich's Roman، ودفعت سلمى 

٥ ماليني دوالر على هذه احلفلة. فقررت سلمى 
االستمتاع بهدوء مع ابنتها على الشاطئ، وبدت 
جميلة ومثيرة ببكيني أحمر يظهر تفاصيل 

جسدها املثير.
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