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� يو.ب���ي.آي: دعا  أوربان���ا 
باحثون أميركيون إلى التفتيش 
عن طبيعة عالقة األم بأوالدها 
عند السعي لتحديد مدى التزام 
شخص ما بعالقة عاطفية معينة. 
وقال الباحثون ميدا أورينا من 
معهد »س���انت أوالف« وأندرو 
كولن���ز وجيفري سيمبس���ون 
وجيسيكا س���الفاتوري وجون 
كيم من جامعة مينيس���وتا ان 
التزام الش���ريكني الفردي ليس 
احملدد الرئيس���ي لطول العالقة 
ومدى جناحها وإمنا نسبة تناغم 

االلتزام بينهما.
وأوضحوا ان وجود روابط 
قوية بني طرفني يت���رك تأثيرا 
متسامحا وإيجابيا عند مواجهة 
وض���ع صعب ويرفع من التزام 
الط���رف بعالقته ف���ي حني ان 
الروابط الضعيف���ة قد ال تترك 
املج���ال حلل األمور، لكن مبا ان 
اجلانبني ال يضعان توقعات كبيرة 
لعالقتهما فإن االحتكاك يكون أقل 

ولكن االلتزام أيضا أقل.
واعتبروا ان���ه عندما تكون 
عالقة األم بولدها في سن الطفولة 
عالقة داعمة ومن ثم تنقلب إلى 
قدرة على حل النزاعات في مرحلة 
املراهقة فهذا يعد مؤشرا جيدا على 
وجود »رابط قوي« في العالقات 

عند بلوغ سن الرشد.
وأشاروا إلى انه إذا كان العكس 
هو الصحيح فإن فرص وجود 
الشخص في »رابط ضعيف« خالل 

العالقة تصبح أكبر بكثير.
يشار إلى ان البحث شمل 78 
ش���خصا أعمارهم 20 و21 سنة 
وفي عالقة مع شخص من اجلنس 
اآلخر وقيموا نسبة التزامهم وردة 
فعلهم في مواجه���ة نزاعات أو 

مهمات عندما كانوا أطفاال.

اسطنبول � كونا: ضرب زلزال 
قوي بلغت شدته 5.9 درجات على 
مقياس ريختر مناطق في شمال 
غرب تركيا الليلة املاضية ما أسفر 
عن مقتل ش���خصني وإصابة ما 

يقارب من 79 آخرين.

أمك حتدد 
عالقاتك العاطفية

مقتل شخصني في 
زلزال ضرب شمال 

غرب تركيا

مبيعات »أمازون« من الكتب اإللكترونية
تفوق مبيعاتها من الكتب املطبوعة

شوارزنيغر يعلق فيلم »تيرمونيتر«
بانتظار حل مشاكله العائلية

سنة على اطالقها مرتني اكثر 
من الكتب مما تبيعه امازون 
من الكتب الصادرة حديثا.

وشددت املجموعة على 
ان »ام����ازون باع����ت ثالث 
اكثر من كتب كيندل  مرات 
منذ مطلع الع����ام 2011 منه 
خالل الفترة نفسها من العام 

.»2010

نيويورك � أ.ف.پ: اعلنت 
مجموعة »امازون« للتوزيع 
عب����ر االنترن����ت ورائ����دة 
النشر االلكتروني مع جهاز 
»كين����دل«، ان مبيعاتها من 
الكتب الرقمية باتت اكثر من 

مبيعات الكتب املطبوعة.
واوض����ح جيف بيزوس 
امازون ورئيس  مؤس����س 
مجلس ادارتها »الزبائن باتوا 
يختارون عددا اكبر من كتب 
كيندل منه كتبا مطبوعة. كنا 
نأمل كثيرا ان يحصل ذلك 
لكن لم نتصور انه سيتحقق 

بهذه السرعة«.
الكتب  واضاف »نبي����ع 
منذ 15 عاما بينما بدأنا بيع 
كتب كيندل منذ اقل من اربع 

سنوات«.
واوضحت املجموعة انه 
منذ االول من ابريل املاضي 
تبيع الشركة 105 كتب كيندل 
ف����ي مقاب����ل كل مائة كتاب 
الكتب  مطبوع مبا في ذلك 
التي ال متلك نسخة رقمية.

وامليل واضح خصوصا 
في بريطاني����ا حيث تبيع 
مكتبة كين����دل بعد اقل من 

لوس أجنيليس � يو.بي.آي: 
قرر حاكم والية كاليفورنيا 
السابق النجم األميركي آرنولد 
شوارزنيغر عدم استئناف 
حيات���ه املهنية وتعليق كل 
مش���اريع التمثيل إلى حني 
العائلية  انته���اء مش���اكله 
الناجمة عن إجنابه طفال غير 
شرعي من مدبرة منزله قبل 

قرابة عقد من الزمن.
ونقل موقع »إي نيوز« عن 
ممثلي شوارزنيغر إعالنهم 
انه يركز حاليا على عائلته 

وليس حياته املهنية.
وأصدروا بيانا قالوا فيه 
ان »احلاكم شوارزنيغر يركز 
على املسائل اخلاصة وال يريد 

االلتزام بأي جداول أو مواعيد 
إنتاج سينمائي وهذا األمر 
يش���مل أفالم »كراي ماشو« 
و»تيرمونيتر« وغيرهما من 

املشاريع قيد التحضير«.
وأش���اروا إلى انه سيتم 
اس���تئناف احملادثات عندما 
يقرر شوارزنيغر ذلك. يشار 
إلى ان ش���وارتزنيغر أنهى 
الثاني���ة كحاكم في  واليته 
والية كاليفورنيا هذه السنة 
وأعل���ن عن عزم���ه معاودة 
التمثيل لكنه انفصل مؤخرا 
عن زوجته ماريا ش���ريغر 
قب���ل أن يعت���رف بإجناب 
طفل من مدب���رة منزله قبل 

10 سنوات.

جهاز »كيندل«

آرنولد شوارزنيغر

النجم يتحول إلى مصمم أزياء

ڤيكتوريا وديڤيد بيكام: طفلتنا هدية ألميركا

املتزوجون ببريطانيا يتشاحنون 2455 مرة في العام
لندن � يو.بي.آي: كش���فت 
دراسة جديدة نشرتها صحيفة 
ديلي اكسبريس الصادرة امس 
أن املتزوج���ني ف���ي بريطانيا 
يتش���احنون 2455 م���رة في 
العام ومبعدل سبع مرات كل 

أسبوع.

ووجدت الدراسة أن السبب 
الرئيسي للمشاحنات هو عدم 
اصغاء ال���زوج أو الزوجة ملا 
يقوله الطرف اآلخر تاله هموم 
املال ثم قضايا االنفاق والتهرب 

من القيام باألعمال املنزلية.
وقال���ت إن اخلالفات على 

مش���اهدة برام���ج التلفزيون 
واختيار أوقات وجبات العشاء 
والشخير هي من بني األسباب 
الدارجة للمشاحنات املنتظمة 

بني املتزوجني في بريطانيا.
واضافت الدراسة أن اجلنس 
وخاصة غيابه أو توقيته يسبب 

نحو 88 مشاحنة بني املتزوجني 
كل 12 شهرا.

واشارت إلى أن املشاحنات 
على أس���اس يومي حتى ولو 
كانت عل���ى أصغر األمور هي 
الطبيعية  العالق���ة  جزء من 

والصحية بني املتزوجني.

عن عطره اجلديد في سبتمبر 
املقبل.

ولبيكام خبرة في مجال 
العطور الراقي���ة، فقد طرح 
عطرين قبل ذلك باسمه. يقوم 
بيكام بدعاية منذ فترة للعديد 
من الش���ركات املرموقة مثل 
آرماني وأديداس مستفيدا من 

بنيانه املتناسق.

ويعيش بيكام مع زوجته 
ڤيكتوريا وأبنائه الثالثة في 
لوس اجنيلي���س، وينتظر 
الزوج���ان طفلهما الرابع في 

يوليو املقبل.
ويلع���ب بي���كام حالي���ا 
م���ع نادي ل���وس أجنيليس 
جاالكسي، وينتهي عقده مع 
الفريق في نوفمبر املقب���ل.

من املتوقع ان يحني موعد 
وضع ڤيكتوريا بيكام طفلتها 
في الرابع م���ن يوليو املقبل 
وهو العيد الوطني الميركا، 
فهذا اليوم هو يوم االستقالل 
االميركي الذي يكتسب اهمية 
خاص���ة ف���ي ب�����الد الع��م 

س��ام.
وكانت ڤيكتوريا وزوجها 
جنم الكرة االجنليزي ديڤيد 
واوالدهما بروكلني وروميو 
وكروز انتقلوا الى اميركا عام 
2007، ولطاملا صرحوا بأنهم 
يعشقون العيش في الواليات 

املتحدة.
ويتوقع النجمان مولودة 
انثى، وق���د نقل عنهما انهما 
ينويان جتسيد حبهما الميركا 
في هذه الوالدة التي تتزامن 
الرابع م���ن يوليو،  مع عيد 
اذ اعلن���ت ڤيكتوريا انها لن 
تنجب طفلتها في لندن حيث 
تكون قريبة من عائلتها، بل 
ستنجبها في لوس اجنيليس، 
وقد استأجرت منذ اآلن منزال 
لكامل اسرتها كي ترافقها في 

الوالدة.
في سياق متصل، يبدو أن 
العب ك���رة القدم االجنليزي 
الشهير ديڤيد بيكام ال يكتفي 
بنجوميته في حقل الرياضة 
في الوقت احلالي ولذلك بدأ 
ف���ي االجت��اه بش���ك��ل أكبر 
للعمل في مج���ال املوض���ة 

واألزي��اء.
وقال بيكام في تصريحات 
ملجلة »وميين���ز وير ديلي« 
إن���ه يعمل حاليا  األميركية 
في تصميم خط أزياء رجالي 
مع شريكه التجاري سيمون 

فولر.
إنه سيكشف  وقال بيكام 

بيكام مع زوجته ڤيكتوريا


