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ل���وس أجنيليس 
� يو.ب���ي.آي: توقعت 
»فورب���س«  مجل���ة 
األميركي���ة أن حتقق 
النجمة لي���دي غاغا 
أرباحا تق���در ب� 100 
ملي���ون دوالر خالل 
الع���ام 2011 وذك���رت 
املجلة أن النجمة التي 
حلت سابعة على الئحة 
النج���وم جمعا  أكثر 
للم���ال بعدما حققت 
أرباحا بقيمة 64 مليون 
دوالر ستتقدم لتتصدر 
الترتيب ه���ذا الع��ام 

ب� 100 مليون.
وتوقعت املجلة أن 
جتمع غاغا اجلزء األكبر 
من األرباح من عوائد 
جوالتها املوسيقية بعد 
أن حلت ثانية عام 2010 

على الئحة أجنح اجلوالت املوسيقية بعد بون جوفي.
كما توقعت جناحا واس���عا أللبوم غاغا اجلديد »ولدت هكذا« 
الذي سيصدر في األسواق في يونيو املقبل. وحتقق املغنية أرباحا 

طائلة أيضا بفضل املنتجات التي تروج لها.

مهند

مليس

مراد يلدرمي

»هايدي« البدينة

األب يحمل ابنه فرحا

صدق أوال تصدق.. مولود بلبنان
في فمه »سّنة« وال يحتاج لـ »ختان«!

بيروت � أ.ش.أ: ولد طفل في بلدة حاريص 
اجلنوبية مبدينة بنت جبيل بلبنان وفي فمه 

سّنة واحدة، وليس بحاجة لعملية ختان.
وأفادت مصادر طب��ية بأن االم���ر، الذي أثار 
استغراب كل من شاهده، تبي�ن خالل الفحص 
الذي اخضع له املولود اجلديد مباش���رة بعد 
الوالدة. مشيرة إلى أن االطفال الذين يولدون 
في فمهم اسنان، باالضافة الى انهم اليحتاجون 

إلى عملية خت���ان، هو أمر غري���ب ونادرا ما 
يحصل.

يذكر أن هذا النوع من اخلتان يس���مى في 
األوساط الشعبية ب� »الطهور املالئكي«.

يش���ار إلى أن حاالت والدة االطفال بأسنان 
كانت قد حدثت منذ القدم عند بعض امللوك من 
قبل، منهم »ريتش���ارد الثالث« ملك بريطانيا، 

وملك فرنسا »لويس الرابع عشر«.

صلعاء تنافس على ملكة جمال أميركا!

»أمير« يفوز بقلوب األتراك بعد تفوقه على »مهند«.. ولميس التزال في الصدارة

سوزان بويل تحّضر ألبومًا غنائيًا ثالثًا

وكاالت: حتدت األميركية كايال مارتل 
من والية ديالوي����ر مرضها الذي كلفها 
شعرها كله لتنافس وهي صلعاء على 
الفوز بلقب ملكة جمال أميركا. ومن املقرر 
أن تشارك امللكة الصلعاء في احلفل النهائي 
الختيار ملكة جمال أميركا وفق صحيفة 
ديلي ميل البريطانية. وتعاني مارتل من 
داء الثعلبة الذي أصاب شعرها وقررت 
ارتداء ش����عر مس����تعار في احلفل الذي 
سيتابعه ماليني األميركيني. وكانت كايال 
تقدمت ملسابقة ملكة جمال ديالوير 5 مرات 
عبثا إلى أن نصحها القائمون على املسابقة 
بارتداء شعر مستعار لزيادة حظوظها 
لدى جلنة احلكام. وبدورها أعلنت كايال 
أنها تفضل مظهرها الطبيعي وهو املظهر 
التي تعتمده في حياتها اليومية، لكنها 
رضخت أخيرا لرغب����ة احلكام وقررت 
ارتداء شعر أشقر يناسب لون بشرتها 

البيضاء للظهور مبظهر أكثر قبوال لدى 
املش����اهد األميركي. وتطرقت كايال إلى 
ردود أفعال الناس قائلة: »عندما يراني 
أحدهم للوهلة األول����ى غالبا ما يعتقد 
أنني مجنونة أو أخضع لعالج كيميائي 
أما الشعر املستعار فيجعل املقاربة من 
اآلخرين أكثر قبوال وعندها أطرح موضوع 
إصابتي بالداء بتعابيري اخلاصة وليس 
وف����ق حكم اآلخرين«. وأضافت عادة ما 
يذهل الناس عند رؤية امرأة صلعاء فما 

بالك مبلكة جمال صلعاء.
وقالت ابنة ال����� 22 عاما: إنها كانت 
حتل����م بحمل اللقب من����ذ كان عمرها 3 
سنوات وإنها أصيبت بداء الثعلبة قبل 
نحو 7 سنوات، ورغم مظهرها املختلف 
عن املتسابقات األخريات فانها تصر على 
أنها ليست متوترة وأنها فخورة مبظهرها 

اخلارجي.

باريس � أ.ش.أ: اتهم ديڤيد بيالمي قائد فريق »بيالمي برازرز« 
الغنائي األميركي مواطنته املغنية بريتني سپيرز بسرقة اجلملة 
الرئيسية أللبومها املصور اجلديد »هولد إيت أجينست مي« الذي 

سيصدر في األسواق في مارس القادم من إحدى أغنيات فريقه.
وذكرت مجلة »لكسبريس« الفرنسية أن بيالمي أكد أن اجلملة 
الرئيسية أللبوم بريتني سپيرز وهي »إذا قلت لك إني أرغب في 
جسدك اجلميل هل ستبادر مبنحه لي« مسروقة من أغنية غناها 

فريقه في 1979.
أوضح بيالمي أنه ليس بينه وبني س���پيرز أي مشاكل، مؤكدا 
أنه يكن ملوهبتها كل احترام إال أنه يرفض س���رقة األعمال الفنية 

حفاظا على امللكية الفكرية.
يشار إلى أن أغاني البوم سپيرز بدأت تذاع حاليا على موجات 
اإلذاع���ات األميركية انتظارا لطرحه في األس���واق خالل األش���هر 
الثالثة القادمة. وقد لقيت أغاني األلبوم إقباال كبيرا من مستمعي 

اإلذاعات األميركي.
يذكر أنه رغم تش���ابه الكلمات التي اتهمت س���پيرز بسرقتها 
م���ن الكلمات التي كان يغنيها فريق بيالمي برازرز إال أن التلحني 

املوسيقي مختلف متاما.

لندن � يو.بي.آي: بدأت املغنية االسكتلندية سوزان بويل 
التحضيرات إلطالق ألبومها الثالث في وقت القى ألبوماها 
الس���ابقتان جناحا كبيرا في مختلف أنحاء العالم. وذكرت 
صحيفة »الصن« البريطانية انه بعد النجاحات الباهرة التي 
حتققها بويل وجني أموال طائلة بعد بيع ماليني النسخ من 

ألبوميها فقد بدأت العمل جديا على األلبوم الثالث.
وأشارت إلى ان شركة »سايكو« التي ميلكها النجم البريطاني 

ساميون كويل الذي كان وراء انطالقة بويل تريد أن يكون 
األلب���وم الثالث جاهزا في أق���رب وقت ممكن بعدما بيع من 
األلبوم الثاني »الهبة« أكثر من 1.85 مليون نسخة في أميركا 

وحدها في نهاية السنة املاضية.
وذكرت »الصن« ان بويل تعمل مع املنتج س���تيف ماك 
على ألبومها، مش���يرة إلى ان األخير عمل مع كبار النجوم 

وأبرزهم ليونا لويس.

اتهام سپيرز بسرقة الجملة الرئيسية
أللبومها الجديد من فريق أميركي

 »فوربس« تتوقع أن تجمع غاغا
100مليون دوالر عام 2011

كونا: أصدرت دار نشر كويتية كتابا جديدا باللغة العربية 
حتت عنوان »الزوجة املستس���لمة« للمحامية األميركية لورا 
دوي���ل يعد مبنزلة دليل عملي اليجاد األلفة واحلب والس���الم 

بني الزوجني.
وقال شارح الكتاب واملعلق عليه مستشار العالقات األسرية 
واالجتماعية محمد العويد في مقدمة الكتاب ان املؤلفة األميركية 
أوضح���ت في كتابها ان مجرد ذكر كلمة مستس���لمة كان يثير 
اشمئزازها، لكنها جنحت في حتقيق نقلة كبيرة حيث صارت 

هذه الكلمة مفتاح جناحها في حياتها الزوجية.
وذك���ر ان مؤلفة الكتاب دعت في كتابها الزوجات الى اتباع 
كل الوس���ائل التي تسعد الزوج وتوفر األلفة واحلب والسالم 
بني الزوجني من خالل نصائح وتوجيهات دعا اليها االسالم قبل 

1400 عام، مؤكدة أن هذا األمر هو الهدف األساسي للكتاب.
وقال انه كثيرا ما كان يس���تعني ف���ي كتاباته عن العالقات 
األسرية بهذا الكتاب قبل أن تتم ترجمته وكانت لتلك االقتباسات 
واألفكار املس���تقاة من الكتاب صدى طيب لدى القراء السيما 

األزواج من اجلنسني.
واضاف العويد ان كثيرا من القراء عبروا عن مدى استفادتهم 
من املعلومات املقتبسة من الكتاب وحثوه على أن تتم ترجمة 
الكتاب الى اللغة العربية وأن يكون هناك شرح وتعليق عليه 

حتى تتم االستفادة املرجوة منه.

نشرته دار كويتية بالعربية للمحامية األميركية لورا دويل

»الزوجة المستسلمة« كتاب جديد
اسطنبول: أكد النجم التركي إليجاد األلفة والحب والسالم بين الزوجين

مراد يلدرمي املعروف بأمير في 
مسلسل عاصي، الذي عرض على 
»MBC4«، تفوقه للمرة الثانية، 
حيث حقق لقب أفضل جنم لعام 
2010م ف���ي تركيا متفوقا على 
مهند، في استفتاء أطلقه موقع 
»ayakligazete.com« التركي، بعد 
أن فاز بلقب أفضل جنم تركي 
mbc.« ضمن استفتاءات موقع

net« للعام نفسه.
أمي���ر مواطن���ه  وناف���س 
»جانسيل أجلني« في استفتاء 
أطلق���ه املوقع الترك���ي نهاية 
ديسمبر املاضي، وأعلنت نتائجه 
مؤخرا، حي���ث أعلن عن حفل 
يقام في فبراير املقبل لالحتفال 
بالنج���وم الذين حصلوا على 
املراكز األولى في استفتاء شارك 
فيه أكثر م���ن 800 ألف قارئ، 
وضم 43 فئة تنافس فيها 364 

مرشحا.
وتق���دم النجم مراد يلدرمي 
على منافسه جانسيل أجلني، 

املشاركني في االستفتاء النجمة 
طوبا بيوكستون )مليس(، بينما 
فضل 25% منهم النجمة »بران 
سآت« الشهيرة ب� »سمر« في 

»العشق املمنوع«.

لألخب���ار الفنية لع���ام 2010، 
من جمعي���ة الصحافة الفنية 

التركية.
أما عن فئ���ة »أفضل جنمة 
لع���ام 2010« فاختار 30% من 

وحصل على 28% من األصوات، 
بينما حصل جانسيل على %23 
لفئة »أفضل جنم لعام 2010، 
في االستفتاء الذي نظمه املوقع 
احلاصل على لقب أفضل موقع 

برلني � إيالف: حصل حيوان 
م���ن ذات اجلراب على ش���هرة 
واسعة لم يكن يتوقعها ولديه 
180 ألف معجب على »فيس بوك«. 
و»هايدي« احلوالء والبدينة، من 
فصيلة األبوسوم وهو حيوان من 
ذات اجلراب يعيش في أميركا. 
ولكن الشهرة نزلت على »هايدي« 
بعد تقرير نشر عن حياتها في 
حديق���ة حيوان���ات اليبزع في 

أملانيا.
ومن���ذ ذلك التقري���ر ألهمت 
الفنانني  أنثى األبوسوم  هايدي 
فألفوا عنها أغنية على »يوتيوب« 
وكس���بت نحو 180 ألف معجب 
على »فيس بوك« لتصبح أكثر 
شعبية من املستشارة األملانية 
اجنيال ميركل التي لديها 65 ألفا 

فقط على املوقع االجتماعي.
المس ضعف النظر الذي تعاني 
منه »هايدي« وترا حساسا لدى 
الذي فاضت مشاعره  اجلمهور 
تعاطفا معها. ولكن نظار حديقة 
احليوانات يؤكدون ان هذه العاهة 
ال تسبب لها مشكلة ألن األبوسوم 
حيوان ليلي يعتمد على حاسة 

أّلفوا عنها أغنية على الـ »يوتيوب«.. ومعجبوها على الـ »فيس بوك« 180 ألف شخص

»هايدي« البدينة أكثر شعبية من المستشارة األلمانية!

بيتر فالشبورغر من جامعة برلني 
احل���رة بتحلي���ل االهتمام غير 

املسبوق الذي نالته »هايدي«.
ونقلت صحيفة »الغارديان« 
عن فالشبورغر قوله ان حالتها 
تثير رد فعل في الوعينا عندما 
نرى هذه املخلوقات التي توحي 

لنا بالتفكير في األطفال.

وصولهما الى حديقة حيوانات 
اليب���زغ في مايو بع���د العثور 
عليهما بال مأوى في والية نورث 
كاروالينا األميركية. ومن املقرر 
ان تظهرا امام اجلمهور في فعالية 
تقيمه���ا احلديق���ة للحيوانات 

املدارية في الصيف املقبل.
وقام عالم النفس البيولوجي 

الشم في معرفة االجتاهات.
وأخضع���ت »هاي���دي« اآلن 
لنظام غذائي صارم من األلياف 
والس���عرات القليلة ألن بدانتها 
قد تكون الس���بب وراء ضعف 

نظرها.
وحتاول »هايدي« وشقيقتها 
»نايرا« التأقلم مع جو أوروبا منذ 

واشنطن � أ.ف.پ: افاد تقرير 
صادر عن منظمة فريدوم هاوس 
غي���ر احلكومية االميركية اول 
من امس اخلميس بان احلريات 
العالم للس���نة  ف���ي  تراجعت 
اخلامسة على التوالي عام 2010، 
خصوصا في البلدان ذات االنظمة 
السلطوية او التي تشهد معدالت 
جرمية مرتفعة. ومتثل هذ الفترة 
اطول مرحلة تراجع سجلتها هذه 
املجموعة منذ اصدارها تقريرها 
السنوي االول قبل نحو اربعني 
عاما. وتراجعت احلريات بشكل 

كبير في حوال���ى 25 بلدا فيما 
تقدمت في 11 بلدا فقط.

املنظم���ة غي���ر  وصنف���ت 
البلدان ضمن ثالث  احلكومية 
فئات هي »حرة« و»حرة جزئيا« 
و»غير حرة« استنادا الى القدرة 
على ممارسة احلقوق السياسية 
واملدنية وايضا الى االمن الذي 

يتمتع به السكان.
وعدد البلدان املصنفة »حرة« 
من جانب منظمة فريدوم هاوس 
لعام 2010 يبلغ 87 من اصل 194 
بلدا ش���ملتها الدراسة، اي اقل 

ببلدين عن العام السابق. ومتثل 
الدول 43% من س������كان  هذه 

العالم.
وفقدت املكسيك مكانتها كبلد 
»حر« بس���بب »عجز احلكومة 
عن القض���اء على العنف الذي 

ميارسه جتار املخدرات«.
وقتل اكثر من 30 الف شخص 
في املكس���يك منذ بداية حرب 
احلكومة عل���ى عصابات جتار 

املخدرات عام 2006.
كم���ا انتقل���ت اوكرانيا من 
الى  الدولة »احل���رة«  مرتب���ة 

دولة »حرة جزئيا«، وهذا عائد 
ال���ى تراجع حري���ة الصحافة 
ف���ي االنتخاب���ات  والتزوي���ر 
وخسارة النظام القضائي جزءا 

من استقالليته.
وق���ال ديڤيد كرمي���ر مدير 
فريدوم هاوس الذي كان مساعدا 
لوزيرة اخلارجية االميركية في 
الدميوقراطية وحقوق  شؤون 
االنسان في ادارة الرئيس السابق 
جورج بوش، ان التقرير ميثل 
ل���كل دميوقراطيات  »ان���ذارا 

العالم«.

 تراجع الحريات في العالم سنة 2010 للعام الخامس على التوالي 


