
حول العالم
السبت 17 ديسمبر 2011

33

لوس أجنيليسـ  يو.بي.آي: أعلنت شركة تسجيالت موسيقية 
ان جنمة البوب األميركية مادونا انتهت من العمل على ألبوم جديد 

هو األول لها منذ 5 سنوات وستصدره في مارس املقبل.
وقالت شركة »انترسكوب ريكوردز« ان مادونا سجلت أغاني 
ألبومها اجلديد وتقرر ان يتم اطالقه في أواخر شهر مارس 2012. 
يشار الى ان هذا األلبوم سيكون األول ملادونا منذ 5 سنوات وهو 
يندرج حتت إطار اتفاق لتســــجيل 3 ألبومات تردد ان املغنية 

ستتقاضى مليون دوالر عن كل منها.

وكاالت: متكنت املمثلة األميركية جنيفر انيستون من احلصول 
على لقب »أكثر النساء إثارة على اإلطالق« واستطاعت هزمية 
املمثلة األميركية أنچلينــــا چولي، التي كانت تعد األكثر إثارة 
عند مقارنة النجمتني معا. إال ان انيســــتون )42 عاما( اعترفت 
ملجلة Instyle انها استخدمت في وقت سابق البوتكس وغيرها 
من مواد التجميل. وقالت: يعتقد الناس انني استخدم الكثير من 
احلقــــن، لكن ال أقوم بهذا كثيرا. وأضافت: أنا ال أقول لم أجرب 
هذه املواد، لكن النتيجة كانت سيئة فكل األشياء التجميلية تبدو 
سيئة علي. واعترفت انها تتوجه حاليا الى السمرة االصطناعية 
بسبب ما شهدته بشرتها من دمار من أشعة الشمس التي كانت 
تتعرض اليها كل السنوات املاضية وقالت ان بشرتها تغيرت 

اآلن حتى امللمس تغير.

نيويورك ـ أ.ف.پ: أصبحـــت املراهقة ريبيكا بالك التي 
اشـــتهرت على االنترنت مع أغنية »فرايديي« التي اعتبرها 
الكثيرون »أسوأ اغنية في العالم« من املشاهير الذين سجل 
اسمهم اكبر عدد من عمليات البحث عبر محرك »غوغل« في 

العام 2011، على ما أعلن احملرك اإللكتروني.
وباتت ريبيكا بالك تتصدر قائمة »املشاهير الذين ازداد 
البحث عنهم ازديادا سريعا«، ووصل إلى ذروته بني مارس 

وأبريل عندما كانت أغنيتها تلقى رواجا على »يوتيوب«.
ويليها في القائمة التي أعدتها خدمة »غوغل« االجتماعية 
»غوغل +« راين دان وهو من مشاهير تلفزيون الواقع في 
الواليات املتحدة توفي في يونيو ثم كياسي أنطوني وهي 
أم اتهمت بقتل ولدها قبل تبرئتها ولعبة الڤيديو »باتلفيلد 

.»3
وفي املرتبة الســـابعة املغنية أديل تليها كلمة »زلزال« 
باألحرف اليابانية متقدمة على اســـم مؤسس »ابل« الراحل 
ستيف جوبز )في املرتبة التاسعة( ثم اجلهاز اللوحي »آي 
بـــاد 2«، أما هاتف »آي فون 5« الذي ال وجود له بعد مبا أن 
اجليل األخير مـــن هواتف »ابل« لقب »آي فون 4 اس« فهو 

أتى في املرتبة السادسة.

لندن ـ يو.بي.آي: قالت النجمة االسترالية كايلي مينوغ 
انها تعبر عن نفسها بالعطور، بحيث انها تختار دائما نوعا 

من العطر يتناسب مع مزاجها.
وقالت مينوغ ملجلة »مور« البريطانية انها حتب اختيار 
أنواع مختلفة من العطور تتناســـب مع احساسها مبختلف 
األوقات وعبرت عن فرحتها ألنها اطلقت مؤخرا مجموعتها 

اخلاصة من العطور.
وأضافت: أحب ان أعبر عن نفســـي بالعطر فكل شخص 
يحب جتربة شـــراء العطور واختبار املشاعر التي تولدها 
لديه، ان متكني من العمل على مجموعة عطور كان بالفعل 

أمرا مذهال.

كاروالينا الشماليةـ  سي.إن.إن: مع تزايد نسبة األمهات 
العامالت في اآلونة األخيرة متاشيا مع متطلبات العصر 
احلديث، فقد قامت دراسة أميركية بإجراء بحث ميداني 
بينت فيه ان النســـاء العامالت أكثر شـــعورا بالسعادة 

والصحة من غير العامالت.
ليس هذا فقط، بل أظهرت الدراســـة التي نشـــرت في 
مجلة »ســـيكولوجية العائلة« في عددها األخير الصادر 
في ديســـمبر، ان األمهات العامالت بنظام الساعة أفضل 
حاال من النساء العامالت دواما كامال او ربات البيوت من 

حيث الصحة واحلالة النفسية.
وقالت اســـتاذة التطور اإلنســـاني والعائلة بجامعة 
كاروالينا الشمالية، شيريل بولر، ان الرسالة احلقيقية 
من وراء البحث هو ان تسعى املرأة للحصول على وظيفة، 

إما بدوام كامل او جزئي.
ورغـــم ان اآلراء تباينت في الدراســـات العديدة التي 
قامت بتحليل هذا املوضوع في السابق، إال ان بولر ركزت 
على تأثير عمل األم من 3 محاور هي حساســـيتهن جتاه 
أطفالهن، مشاركتهن في شؤون أطفالهن ووسائل التعليم 
التي توفرها األمهات ألطفالهن كالكتب والقيام بنشاطات 

توعية.
وأظهرت نتائج الدراسة ان أفضل أشكال العمل بالنسبة 
لألم وعائلتها هي العمل بنظام الساعة ومن هذا املنطلق 
فإن مجال العمل يجـــب ان يركز على توفير فرص عمل 

أكثر للنساء.
وتضمنت الدراسة التي أجرتها بولر وزمالؤها نتائج 
من الهيئة القومية لصحة الطفولة والتطور اإلنســـاني، 
حيث قامت بســـؤال 1364 أمًا منذ عـــام 1991 عندما كان 

أطفالهن يبلغن 6 أشهر.
وعلى مدار 10 ســـنوات من حتليلهن خلصت الدراسة 
الى ان النساء العامالت بالساعة يعانني من مشاكل عائلية 
أقـــل عن قريناتهن الالتي يعملن ســـاعات الدوام الكامل 
لكنهن كن متساويات في نسبة قدرتهم على التعامل مع 

الضغوط احلياتية.
وظهر االختالف الشديد في املقارنة بني ربات البيوت 
والنســـاء العامالت بنظام الساعة، حيث ثبت ان األمهات 
العامالت أقل عرضة لالكتئاب، وأكثر اهتماما بأطفالهن، 

خاصة من الناحية التعليمية وأفضل صحة.
ومن ضمن ما أبرزه التقرير هو ان العمل أصبح من 
أولويات األمـــور التي تفكر بها املـــرأة بغرض حتقيق 
الكثير من مطالب احلياة املســـتجدة تلبية الحتياجات 

األسرة املتزايدة.

لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: اتهمت شركة أمن خاصة 
املغنيـــة األميركيـــة بريتني ســـپيرز باالمتناع عن دفع 
مســـتحقاتها مقابل اخلدمات األمنيـــة التي كانت تقدمها 

لها.
وذكر موقع »تي إم زد« ان شركة »أدفانسد سيكوريتي 
كونســـيبت كوربورايشن« رفعت دعوى ضد املسؤولني 
عن إدارة ممتلكات سپيرز بتهمة أنهم لم يدفعوا للشركة 
إال 140 ألف دوالر من أصل فاتورة بقيمة 303 آالف دوالر 
ضمن عقد موقع بني الطرفني قبل االستغناء عن خدماتها 
عام 2010. وتقول الشركة إن سپيرز حتمل ضغينة ضدها 
بشـــكل غير عادل منذ أن اتهمها موظف أمني ســـابق في 

الشركة بالتحرش اجلنسي وهو ما تنفيه املغنية.
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بعد أن حصلت على لقب أكثر 
النساء إثارة.. جنيفر إنيستون 
تعترف: استخدمت البوتكس

ريبيكا بالك وأسوأ أغنياتها  »فرايديي« 
من األكثر طلبًا على »غوغل«

كايلي مينوغ تعّبر 
عن نفسها بالعطور

األمهات العامالت أكثر صحة وسعادة

شركة أمنية تتهم بريتني سپيرز 
بالتخلف عن الدفع

منافسة بني كارال وويتستوك على لقب »أجمل ماما نويل«

وأظهر االستطالع الذي شمل 
2000 امرأة ان اكثر من %75 
يعتقدن ان الرجل املثالي ال 

وجود له. ومن نواقص الرجل 
التي تردد ذكرها عجزه عن أداء 

مهمات متعددة في وقت واحد 
وانتقاده سياقة املرأة وعدم 

انسجامه مع أهلها.

على الرجل افراطه في مشاهدة 
كرة القدم وأداؤه الهزيل في 

التأنق.
كما اشارت النساء املشاركات 

في االستطالع الى عادات 
بغيضة مثل ترك باب املرحاض 
أو احلمام مفتوحا بوصفها من 

املساوئ املتكررة لدى الرجل.

لندن ـ إيالف: أظهر استطالع 
ان ثالثة ارباع النساء يعتقدن 

بأنه ليس هناك شيء اسمه 
الرجل املثالي وترى غالبيتهن 

ان الشريك في احسن األحوال 
ال يحقق إال 69% من مواصفات 

الرجل املثالي. ومن املثالب 
الشائعة التي تسجلها املرأة 

غالبية النساء: 
الرجل املثالي 

أكذوبة!

كارال وطفلتها

تقع حبيســــة حتــــت األراضي 
الفرنسية إال من منفذ على البحر 

املتوسط.

من جنوب أفريقيا كانت بطلة 
سباحة أوملبية.

إمارة موناكو  أن  إلى  يشار 

ـ أ.ش.أ: تتنافس  باريــــس 
كارال ساركوزي قرينة الرئيس 
الفرنســــي نيكوال ســــاركوزي 
وتشارلني ويتســــتوك قرينة 
أميــــر موناكــــو ألبيــــر الثاني 
على لقب أجمــــل »ماما نويل« 
اقتراب االحتفاالت  مبناســــبة 

بأعياد امليالد.
فقد أطلقت مجلة »كلوزير« 
الفرنسية استطالعا للرأي العام 
مبشاركة قراء املجلة على موقعها 
على شــــبكة اإلنترنت الختيار 
األم األكثر جماال هل هي كارال أم 
ويتستوك. ومن املقرر أن تعلن 
املجلة عن نتيجة االستفتاء في 

يوم 25 ديسمبر املقبل.
وقــــد دشــــنت املجلــــة هذا 
االســــتطالع بعد أن تســــابقت 
السيدتان اجلميلتان على االلتقاء 
بأكبر عدد من األطفال مبناسبة 

اقتراب أعياد امليالد.
يشار إلى أن كارال ساركوزي 
فنانة حتترف الغناء رغم زواجها 
من الرئيس ساركوزي في حني 
أن األميــــرة ويتســــتوك وهي 

أميرة موناكو وزوجها

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: كشفت جنمة »بايواتش« 
السابقة األميركية بروك برنز عن خامت خطوبتها املاسي 
الذي يقدر ثمنه بـــــ 70 ألف دوالر. وأفاد موقع »يو اس 
ماغازين« بأن برنز التي كانت متزوجة باملمثل االسترالي 
جوليان مكماهون، وكانــــت خطيبة النجم الهوليوودي 
بروس ويليس في العام 2004 حصلت على خامت ماسي 
ثمنه 70 ألف دوالر عند خطوبتها باملؤلف واملخرج غافني 
اوكونــــور. وأكدت برنز انها أكثر من مســــتعدة للزواج 
بأوكونور معربة عن فرحتها بالكشف عن خامت خطوبتها 

الذي يتميز مباسة على شكل قلب.

خامت خطوبة بروك برنز 
بـ 70 ألف دوالر

جرت مبوسكو املرحلة 
اخلتامية ملسابقة »ملكة 

جمال روسيا عام 2011« وقد 
شاركت فيها نساء متزوجات 
ولهن أبناء وبنات، والتقطت 
عدسات املصورين في وكالة 

»نوفوستي« مجموعة من 
الصور الفوتوغرافية من 

املرحلة اخلتامية للمسابقة.
واختيرت سيدة من 

املشاركات كأجمل أم في 
روسيا.

أجمل أم 
في روسيا!

أجمل أم روسية


