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جيسيكا ألبا: حياتي ليست مثالية 

بيونسي تشجع الرضاعة الطبيعية

الفتة إلى أن حرص بيونسي 
على ارضاع طفلتها س���يجعل 
الكثير م���ن س���يدات املجتمع 
األس���ود في اميركا يتخذن تلك 
اخلطوة خصوصا أن عددا قليال 
جدا من األمهات ذوات البش���رة 
السمراء يقومن بارضاع أطفالهن 
طبيعيا مقارنة بذوات البش���رة 

البيضاء.

له مهما كانت الظروف«.
من جانبها، أضافت اليتا كاملا 
وهي اخلبيرة االستش���ارية في 
أمور الرضاعة الطبيعية والداعية 
إلى زيادة عدد السيدات السمراوات 
اللواتي يرضعن أطفالهن طبيعيا 
قائلة: »بيونسي أصبحت مثاال 
حتتذي به األمهات وذلك من دون 

أن تنطق بكلمة واحدة«.

لوس اجنيليس � إيالف: »حياتي 
ليس����ت مثالية« هك����ذا وصفت 
جيسيكا ألبا )30 عاما( في حوارها 
مع مجلة »LA Confidential« حياتها 
كممثلة وأم لطفلني، إذ شددت على 
التوازن  عدم استطاعتها حتقيق 
العائلية ومهامها  بني واجباته����ا 

والتزاماتها املهنية.
وقالت: »األمور ال تس����ير كما 
كنت أمتنى، فحياتي ليست جيدة، 
أشعر دائما انه من واجبي البقاء 
لفترات طويلة م����ع أطفالي وفي 
منزلي، لقد قمت بتخصيص مكان 
ألوالدي في مكتبي، وألن أطفالي 
مازال����وا صغارا فالتحكم بهم أمر 
س����هل اآلن لكن االمور تتغير وال 
أعرف كيف سأتعامل مع الوضع في 
املستقبل«، مشيرة إلى ان ظروف 
عملها ال متكنها من متضية فترات 
النهار في املنزل وهي الفترات التي 
البد ان تتواجد فيها برفقة اطفالها 

لتشرف على احتياجاتهم.
وعلى الرغم مم����ا تعانيه ألبا 
إال أن أمومته����ا لطفلني أونور )4 
أعوام(، وهافن )6 أشهر(، جتعلها 
تش����عر بالراح����ة، وصرحت في 
حوارها قائلة: »أشعر أني أخيرا 
أصبحت الشخص الذي كنت أمتنى 
أن أكون عليه دوم����ا، فأنا أمتتع 
باحلرية والراحة واالتساق الكامل 

مع النفس«.
ألب����ا: »األموم����ة  وأضاف����ت 
جعلتني أمتتع بأس����لوب جريء 
في اختي����ار املالبس، إذ أصبحت 
اعتمد على املالبس امللونة وأنوع 
في اختياراتي، وهو االجتاه الذي 

كنت أتفاداه سابقا«.

نيويورك � إيالف: ش���وهدت 
النجمة، بيونسي، وهي ترضع 
طفلتها بلو إيفي كارتر طبيعيا في 
إحدى مطاعم نيويورك، وهو األمر 
الذي اعتبره بعض األطباء وسيلة 
لتشجيع باقي األمهات لالعتماد 
الطبيعية كغذاء  الرضاعة  على 
ألطفالهن. و»لم تكتف بيونسي 
بالتصريح بأنها ترضع طفلتها 
طبيعي���ا، بل قام���ت بذلك علنا 
أمام اجلميع ف���ي إحدى مطاعم 
نيويورك«، هكذا علق شاهد عيان 
أثناء   »US Weekly« لصحيف���ة
س���رده تفاصيل قيام بيونسي 
بارضاع طفلتها بلو إيفي كارتر 
)7 أسابيع( امام اجلميع، واثناء 
تناولها الغذاء برفقة زوجها جاي 
زي في مطعم »سانت أمبرويس« 
السبت املاضي في غرب نيويورك. 
وألن بيونسي )30 عاما( من أشهر 
النجمات على الس���احة الفنية، 
وتعتبر مثاال حتتذي به الكثير من 
السيدات، قال أحد األطباء ملوقع 
»ABC« إن ارضاع بيونسي البنتها 
علنا يعتبر داعم���ا قويا للتيار 
الطبي الداعي إلى جعل الرضاعة 
الطبيعية اجتاه أساسي البد ان 
تس���عى إليه األمهات، إذ أش���ار 
قائال: »بيونسي اآلن منوذج لالم 
التي تؤكد على أهمية الرضاعة 
الطبيعية، وم���ا قامت به يعيد 
االعتب���ار إلى امل���رأة التي تقوم 
بإرضاع طفله���ا وتوفير الغذاء 

جيسيكا ألبا

بيونسي وطفلتها بلو

هندوس متشددون يجتاحون موقع تصوير فيلم عن بن الدن
الذي يحمل مؤقتا عنوان »زيرو 
دارك ثيرتي« قصة مطاردة بن 
الدن التي انتهت في الثاني من 
مايو 2011 بهجوم ش���نته فرقة 
كوماندوس أميركية على مدينة 
ابوت اباد الباكستانية حيث قتل 
زعي���م القاعدة، ومن املتوقع ان 
يصدر الفيلم نهاية العام 2012.

ومبا ان التصوير في باكستان 
كان مس���تبعدا س���رت تكهنات 
كثيرة في الصحف حول املكان 
الذي ستختاره املخرجة احلائزة 
جائزة اوسكار عن فيملها »ذي 
العام 2010،  ف���ي  هرت لوكير« 
لتصوي���ر فيلمه���ا. واقترحت 
الصحاف���ة الهندي���ة ان تعي���د 
بناء آخر من���زل لنب الدن الذي 
جرف قبل ايام قليلة، في والية 
راجستان الصحراوية )غرب(، إال 
ان عضوا في فرق اإلنتاج طلب 
عدم الكشف عن اسمه قال اجلمعة 
ان ذلك س���يحصل ف���ي األردن 
وليس في الهند. واضاف »قلنا 
للمتظاهرين الهندوس اننا لسنا 
ضد الهندوسية او ضد الهند او 

باكستان، انه مجرد فيلم«.

انتزعوا الالفتات املكتوبة باالوردو 
الذي كان  الفريق  واعتدوا على 
يصور، وهتفوا شعارات مناهضة 
لباكستان وانتزعوا بالقوة كذلك 
اعالم باكستان«. وقال األمني العام 
للحزب رامكريشنا سريفاستافا 
»ال نريد اعالما باكستانية على 
األرض الهندية، ونحن ال نرضى 
ان تش���به االس���واق الهندية � 

باكستان«.
ويروي فيلم كاثرين بيغلو 

� أ.ف.پ: تظاهر  نيودله���ي 
ناش���طون في حزب هندوسي 
متش���دد اجلمعة احتجاجا على 
الهند في  اس���تخدام مواقع في 
تصوير فيلم للمخرجة األميركية 
كاثرين بيغلو حول مطاردة أسامة 

بن الدن.
وقد اجتاح أعضاء في حزب 
فيشوا هندو باريشاد »في اتش 
بي« موقع التصوير في شانديغاره 
في شمال الهند الذي صمم جزءا 
منه املهندس املعماري الفرنسي � 
السويسري لو كوربوزييه، حيث 
كان فريق املخرج���ة األميركية 
يصور من���ذ أربعة أي���ام. وقد 
اختار فريق اإلنتاج إحدى أسواق 
املدين���ة للتصوي���ر رافعا فيها 
الفتات باالوردو )لغة باكستان 
الرسمية( ومغيرا لوحات تسجيل 
عربات األجرة »ريكشو« لتحمل 
لوحات تس���جيل مدينة الهور 
الباكستانية كما انهم استعانوا 
للتمثي���ل بأش���خاص يضعون 
البرقع. وقال شرطي طلب عدم 
الكشف عن اسمه لوكالة »فرانس 
برس« في اتص���ال هاتفي »لقد 

ناشطون هندوس يحتجون على مواصلة تصوير فيلم مطاردة أسامة بن الدن

دراسة أميركية: 
األزمة االقتصادية كشفت
 قلة األخالق لدى األغنياء 

أميركي يعثر على حافظة نقوده 
املفقودة بعد 35 عامًا

»ويندوز 8« نسخة املستهلكني 
تصل ملليون حتميل في أول يوم 

فيل يهاجم عنصرًا بإدارة احلياة 
البرية في ماليزيا

قط يقف بجوار صديقته بعدما 
صدمتها سيارة وسط الطريق!

فتاة تعمل في مهنة
 اإلمساك بالقطط 

كاليفورنيا � سي.إن.إن: منذ االنهيار االقتصادي عام 2008 
تناثرت األخبار حول سلوك مشبوه ألعضاء مجالس إدارة 
كبرى الش���ركات وأخرى حول إدانة رجال اعمال من ذهب 
ومع ذلك لم يكن واضحا ما اذا كان االجرام بني ذوي الياقات 

البيضاء امثلة فردية ام انه اجتاه سائد.
واالن ثمة دراسة جديدة قد توفر اجابة على ذلك السؤال 
اذ اظهرت سلس���لة من التجارب التي اجراها علماء النفس 
في جامعة كاليفورنيا ان الناس الذين هم اجتماعيا وماليا 
افضل حاال من غيرهم اكثر عرضة للكذب واخلداع والتصرف 

بطريقة غير اخالقية.
ويقول بول بيف املؤلف الرئيسي للدراسة ان »زيادة الثروة 
لدى االنسان جتعله يريد املزيد وطلب الزيادة يقوده الى ثني 

او كسر قواعد النظام والقانون خلدمة املصالح الذاتية«.
واستخلصت النتائج التي توصل اليها فريق البحث من 
س���بع جتارب منفصلة تضمنت البح���ث على اكثر من الف 

شخص في جميع نواحي احلياة.
واس���تخدم بيف وزمالؤه مجموعة من التدابير لقياس 
الوضع االجتماعي واالقتصادي مثل مستويات التعليم والدخل 

السنوي وتصور املشاركني اخلاص ملكانتهم االجتماعية.
وفي التج���ارب االولية جلس الباحث���ون على االرصفة 
قرب جامعة كاليفورنيا بهدف التحقق من العالقة بني نوع 

السيارة وسلوك السائق.
وكان سائقو الس���يارات االحدث واالكثر فخامة عرضة 
ملضايقة سائقي الس���يارات االخرى واقل انصياعا لقوانني 
ممرات املشاة اذ جتاهل ما يقرب من 45 % منهم املشاة مقارنة 

بنحو 30 % من سائقي السيارات االكثر تواضعا.
وفي جتربة اخرى طلب م���ن مجموعة من طالب الكلية 
االجابة على تساؤل حول مدى استعدادهم لالنخراط في سلوك 
غير اخالقي في سيناريوهات احلياة اليومية املختلفة ، مثل 
اتخاذ ماعون من ورق الطابعة من املكتب الذي يعملون فيه 
وعدم تصحيح اخلطا المني الصندوق في صاحلها او قبول 

نصائح غير مشروعة حول االمتحان القادم.
وتكررت نتائج جت���ارب القي���ادة اذ كان الطالب الذين 
راوا انفس���هم انهم من الطبقة العليا على السلم االجتماعي 
االقتصادي اكثر عرضة من اقرانهم الن يتخذوا قرارات اقل 

من الشرفاء في حاالت افتراضية.
ويقول بيف ان »هذه النتائج ال تدل على ان السلوك غير 
االخالقي متاصل الى حد م���ا في الناس االعلى مكانة، ومع 
ذلك فانها ال تشير الى ان تغييرات صغيرة في الناس بسبب 
احلال���ة او البيئة تعبر عن قيمهم بطرق مختلفة«، واضاف 
قائال: »نحن ال نقول انه يجب عليك عدم الثقة باالغنياء او ان 
االغنياء فاسدون، بدال من ذلك نسلط الضوء على التفاوت في 
البيئات االجتماعية الذي يؤدي الى اثارة النزعات الطبيعية 

والقيم االجتماعية املتباينة«.

كانساس � أ.ش.أ: استطاع أميركي استرداد حافظة نقوده 
التي فقدها عند قيامه بإصالح مواسير للمياه بأحد املنازل 

بوالية »كانساس« األميركية منذ 35 عاما.
وق����ال جني براون ج����ي.أر »إنه أثن����اء قيامه بإصالح 
احدي املواسير بأحد املنازل مبدينة »سبرنغ فيل« بوالية 
»كانس����اس«عام 1977 فقد حافظة نقوده، في الوقت الذي 
لم يدر في ذهنه مطلقا أنه سيتمكن من العثور عليها مرة 
أخرى بعد مرور كل هذه األع����وام، وذلك عندما اتصل به 
املالك اجلديد للمنزل. وأضاف »براون« أن املالك اجلديد-

السيد شوان وايكوف »أخبره بالعثور على احلافظة فوق 
س����طح منزله عند صعوده لإلصالح الهوائي اخلاص به، 
ليتمكن بواسطة حتقيق الش����خصية والبيانات اخلاصة 
به بالبحث عنه من خالل شبكة اإلنترنت، حتى متكن من 
العثور عليه ليخبره بعثوره عل����ى حافظة نقوده، وأنه 
ميكنه استردادها في أي وقت. كما أكد »براون« على شعوره 
بس����عادة غامرة عند إبالغه بالعثور على حافظة نقوده، 
عل����ى الرغم من أنها لم تكن حتوي أي نقود، ولكن بعض 
بطاقات الهوية املهمة منها بطاقة التحاقه بصفوف القوات 
البحرية األميركية، وبعض الصور القدمية ذات الذكريات 
العزيزة على قلبه، منها صورة صديقته النحيفة س����ابقا 
وزوجته حالي����ا. يأتي ذلك في الوقت الذي أعرب فيه عن 
أمله أن يقبل السيد ش����وان وايكوف دعوته على العشاء 
هو وزوجته، ليعبر عن امتنانه وتقديره ألمانته وجهوده 
الصادقة للعثور على حافظة النقود املفقودة، بعد مضي 

كل هذه األعوام الطويلة.

واشنطن � أ.ش.أ: حظي طرح نسخة ويندوز 8 اجلديدة أمس 
األول إقب����اال منقطع النظير من جانب املهتمني بنظم تش����غيل 
الكمبيوتر وخاصة نظام ويندوز 8 اجلديد. البارحة كان املوعد مع 
مايكروسوفت ومؤمترها لإلعالن الرسمي عن نسخة املستهلكني 
من ويندوز 8. والنس����خة التي طالتها تغييرات جذرية وأهمها 
إعالن مايكروسوفت عن متجر التطبيقات الرسمي للنظام وجعل 

التطبيقات جميعها مجانية طيلة الفترة التجريبية.
كما قامت بطرح النسخة للتحميل عبر موقعها الرسمي، أما 
اليوم )أمس( فقد أعلنت الش����ركة عبر حسابها على تويتر أن 
عدد حتميالت نسخة املستهلكني وصل إلى حدود املليون نسخة 
بعد يوم واحد فقط من طرحها. وبهذا فإن مايكروسوفت تأكد 
مرة أخرى علو كعبها وأنه����ا مازالت صاحبة الريادة في عالم 

األنظمة واحلواسيب.

كواالملبور � د.ب.أ: أصيب عنصر ف����ي إدارة احلياة البرية 
بجروح خطيرة عندما هاجمه فيل بري في والية بشمال شرق 

ماليزيا، حسبما قال مسؤول حكومي امس.
وكان الضحية من بني 5 عناصر استجابوا اخلميس لشكاوى 
من س����كان إحدى القرى لقيام قطيع من الفيلة البرية بتدمير 
مزارعهم في ضواحي مدينة كواال تيرينجانو بوالية تيرينجانو 

)نحو 290 كيلومترا( شمال شرقي كواالملبور.
وقال يوسف شريف، مدير إدارة احلياة البرية في تيرينجانو، 
إن عنص����ر اإلدارة كان يحاول احتواء احليوانات الهائجة عند 
هاجمه أحد الفيلة، وقد أس����فر الهجوم عن إصابته بجروح في 
الوجه واجلسم وكسور في الضلوع. وأعلن األطباء الذين عاجلوه 
في مستش����فى قريب أنه ال يوج����د خطر على حياته. واختفت 

الفيلة داخل إحدى الغابات بعد الهجوم.

إسطنبول � د.ب.أ: وقف قط بجوار قطة يتحسسها بعد 
ان صدمتها سيارة في احد ضواحي محافظة ماالتيا جنوب 
شرق تركيا. كان القطان يحاوالن عبور الطريق عندما صدمت 
احدى السيارات القطة وقتلت على الفور، وظل القط بجوارها 
في وسط الطريق يدس انفه ويشمها على امل ان تكون حية 
غير مكترث بحركة الس���يارات وسط ذهول املارة، حسبما 

ذكرت وكالة »دوجان« التركية لالنباء امس.
وعندما وجد القط ان القطة ال تتحرك غادر املكان وحيدا 
قب���ل ان يأتي طاقم من بلدية احملافظ���ة الزالة القطة امليتة 

من الطريق.

تقوم جوردانا سيربرينك األميركية بنوع غريب من األعمال، 
إذ قامت بتأسيس شركة »Catch Your Cat« )امسك قطك( والتي 
تتخصص في اإلمساك بالقطط عندما يعجز مالكوها عن ذلك.
فقد يعاني من ميتلك قطة في أن يجعلها تدخل قفصها كي 
يذهب بها إلى الطبيب فتظل جتري منه هربا، وهنا تأتي وظيفة 
جوردانا س����يربرينك وشركتها وهي أن يقوم املالك بالدفع لها 

مقابل اإلمساك بالقطة ووضعها في قفصها.
تبلغ جوردانا سيربرينك من العمر 45 عاما وقد قامت بتأسيس 
الشركة عام 2010 وتقدم خدماتها اآلن ملساعدة املكفوفني أو املرضى 
وكبار السن الذين ال يستطيعون مالحقة قططهم. وتبلغ تكلفة 

خدمات شركة »Catch Your Cat« نحو 80 دوالرا. 
والقت فك����رة جوردانا الترحيب بني العديدين وهي حتظى 
اآلن بالعديد من العمالء الذين ميدحون في خدماتها التي تقدمها 
ويرون أن مهمة اإلمساك بالقطط أمر شاق بالفعل وأنها تريحهم 
من تلك املشكلة التي ظلت تزعجهم طويال. وتستخدم جوردانا 
في إجناز مهمتها عددا من األدوات التي تسهل عليها القيام بها 
وهي شبكة من أسالك النايلون وقفاز جلدي حلمايتها من أسنان 

ومخالب القطط أثناء اللحاق بها.

ويندوز 8 اجلديدة

جوردانا سيربرينك

حافظة النقود املفقودة منذ عام 1977

جني براون جي.أر يعرض حافظته 

 1500 مسلم يتظاهرون لتوسيع مسجدهم في باريس
باري����س � أ.ش.أ: تظاهر امس 
نحو 1500 مسلم بعد صالة اجلمعة 
في حي مونفيرميي بضاحية سان 
- سان دني بغرب باريس للمطالبة 

مبسجد يليق مبسلمي احلي.
وذكرت صحيفة »ليبراسيون« 
الفرنسية ان املصلني خرجوا في 
مظاهرة سلمية صامتة عقب صالة 
اجلمعة من مس����جد مونفيرميي 

س����يرا على األقدام الى مقر عمدة 
مونفرمي����ي احتجاجا على رفض 
العمدة منحه����م التصريح الالزم 
لتوسيع املسجد القائم وحتديثه. 
وقد رفع املتظاهرون شعارات كتبوا 
عليها، »نريد مسجدا يليق مبسلمي 
احلي« و»مس����لمون، مسيحيون، 
يهود احتدوا من اجل الس����الم«، 

و»كفى استفزازا«.

كانت الرابطة الثقافية ملسلمي 
ب����دأت في اجراء  مونفيرميي قد 
توسيعات للمسجد القائم غير ان 
عمدة احلي كسافيير لوموان جلأ 
إلى القضاء لوقف اعمال التوسيع. 
وكانت محكمة بوبيني قد أصدرت 
حكما بإغالق ما مت توس����يعه او 
إزالت����ه في غضون 6 أش����هر وإال 
الرابطة تسديد  يس����توجب على 

غرامة يومية قدرها 40 يورو.
يش����ار إلى ان اعتراض عمدة 
مونفيرميي على توسيع املسجد 
القائم يتعارض مع موقف احلكومة 
التي تطالب بتوفير  الفرنس����ية 
مساجد كافية الستيعاب املصلني 
لتفادي جلوء املسلمني الفتراش 
الفرنسية للصالة فيها  الشوارع 

يوم اجلمعة.


