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بيرين سآت اثناء التدريب

ميشال أوباما تتصدر غالف مجلة فوغ

وركلة بالقدم

بيرين سآت تتخلى عن أنوثتها
وتتدرب على فنون القتال

ميشال أوباما تتصدر غالف النسخة األميركية 
من مجلة فوغ للمرة الثانية

القاهرةـ  وكاالت: نظرا الحتواء دورها اجلديد 
في مسلســـل »االنتقام« على بعض احلركات 
القتالية، تخلت املمثلة التركية بيرين ســـآت 
الشـــهيرة بـ »فاطمة« في العالم العربي عن 
أنوثتها وخضعت لتدريب مكثف على رياضة 

الـ »كونغ فو«.
بيرين التي حصدت املركز األول في اكثر 
من اســـتفتاء كأجمل جنمة تركية، جتسد 
في املسلســـل دور فتاة تعـــود الى بلدتها، 

بعد ان اصبحت ثرية، لتنتقم ملأساة حلت 
بعائلتها في صغرها، وهي القصة املقتبسة 
 Revenge الشهيرة من السلسلة األميركية 

أو »انتقام«.
املمثلة العاملية إميلي فانكامب، التي مثلت 
الدور نفسه في النسخة األصلية من املسلسل، 
خضعت هي أيضا لدروس كونغ فو، وهو ما 
ال تتردد بيرين في تنفيذه حتى جتسد الدور 

بالكفاءة املطلوبة.

نيويورك ـ أ.ف.پ: للمرة الثانية تصدرت 
ميشال اوباما زوجة الرئيس األميركي غالف 
مجلة فوغ في نســـختها األميركية مبناسبة 

مقابلة مكرسة خصوصا لزواجها وابنتيها.
ففي عدد ابريل الذي يصدر في 26 مارس 
تظهر ميشـــال أوباما مرتدية فســـتانا ازرق 
وليلكي اللون من دون أكمام من تصميم ريد 
كراكوف احد مصمميها املفضلني فيما الصور 

الني ليبوفيتس.
وقبل ميشال أوباما تصدرت سيدة أميركية 
اولى واحدة غالف مجلة »فوغ« وهي هيالري 

كلينتون في العام 1998.
ولم يسبق ألي زوجة رئيس ان تصدرت 
الغالف مرتني مع ان صور نساء يخضن غمار 

السياسة ليست باستثنائية في هذه املجلة.
وأجريت املقابلة مع السيدة األميركية االولى 
مبشـــاركة زوجها الرئيس باراك اوباما وقد 
التقطت صور لهمـــا في الصالون األحمر في 

البيت األبيض.
وتطرقت ميشـــال أوباما )49 عاما( التي 
غالبا ما متتـــدح على أناقتها، في املقابلة الى 
املوضة قليال لكنها خصصت اجلزء األكبر منها 
للحديث عن ابنتيها ماليا )14 عاما( وساشـــا 
)11 عاما( وعن زوجها الذي حاولت ان تتعلم 

منه »الصبر والهدوء«.
وأوضحت »90% من أحاديثنا تدور حول 
ابنتينا. ماذا تفعالن؟ من منهما لديها تدريب؟ 
ومن لديها حفلة عيد ميالد؟« مشددة على عزمها 

ان تتمتعا بطفولة طبيعية قدر اإلمكان.
وردا علـــى الصحافي الذي نقل مالحظات 
مفادهـــا ان عائلة أوباما ال تقيـــم الكثير من 
املناســـبات اخلاصة في البيت األبيض، قالت 
األميركية األولى دون تردد »مهمتنا الرئيسية 
هي العمل على ان تكـــون عائلتنا مجموعة. 
لدينا ابنتان في سن مبكرة. وهما تكبران كل 
يوم. لقد كنا صريحني عندما قلنا ان أولويتنا 

األولى هي ان تكون عائلتنا مجموعة«.
ومع انها حتب املوضة ويأمل املصممون ان 
ترتدي يوما احد تصاميمهم، إال انها ال تسمح 
بان تقيدها املوضـــة. وأوضحت في املقابلة 
»أقول دائما ان على النساء ان يرتدين مالبس 
يرحتن فيها. هذا مـــا أحاول ان أقوم به على 
الدوام. إذا كان املرء مرتاحا في مالبســـه فمن 

السهل التواصل مع الناس«.
وكانت ميشال اوباما تصدرت غالف مجلة 
فوغ للمرة األولى مرتدية فستانا زهريا من دون 
اكمام من تصميم جايسون وو في مارس 2009 

بعد شهرين على دخولها البيت االبيض.

سيندي كروفرد

أديل

سيندي كروفرد تكشف سبب طالقها احلقيقي

امرأة تعشق الفئران وتعتبرهم أطفالها!

أديل تنتقل إلى لوس أجنيليس لتربية ابنها

وكاالت: اعترفت العارضة سيندي كروفرد 
في حلقة من برنامج »اوبرا ماستر كالس« ان 
فارق السن كان الســـبب وراء طالقها منذ 18 

عاما من النجم ريتشارد غير.
وقالت كروفورد: لقـــد كنت في الـ 22 من 
عمري وفي هذه الســـن كنت احاول التعرف 
على هويتي وما الـــذي اريده، وما الذي اريد 

حتقيقه، وهو كان في الـ 37 من عمره.
وتابعت كروفورد: في ســـن العشرين انه 

الوقت املناســـب للمرأة للتعرف على قدراتها 
واكتشاف قوتها من الصعب ان اتغير وانا في 
عالقة مع شـــخص آخر ألن كل االشياء التي 
احبني من اجلها ســـيفاجأ  عندما يرى انني 

لم اعد الشخص نفسه.
واضافت كروفورد: بعدما كبرت شـــعرت 
انني ال اريد االنقياد طوال الوقت، اردت ان اقود 
العالقة بعض الشيء، او ان امشي بالتوازي 

معه.

قالت امرأة بريطانية انها حتب الفئران أكثر 
من حبها للناس مبن فيهم زوجها، فقد أخبرت 
 »My Crazy Obsession« شانتال بنكس برنامج
أنها متتلك 19 فأر وصفتهم بأنهم أطفالها حيث 
تضعهم في غرفتني باملنـــزل وأضافت بأنها 
تدعهم يلعقون شفتيها ويلتقطون الطعام من 
فمها واجللوس حولها أثناء نومها. بدأ هوس 
شانتال بالفئران عندما كانت في 16 من عمرها 
وقالـــت بأن زوجها تفاهم مدى حبها للفئران 
ولكن عندما أصبح هذا الهاجس خارج نطاق 

السيطرة، تعرض زواجهما ملشكلة كبيرة تركت 
على أثرها منزل العائلة وانفصلت عنه بعد 
زواج دام ملدة 11 عاما ألن زوجها لم يعد يعتني 

بفئرانها ورفض شراءها ملزيد من الفئران. 
وقالت إنها تعيش اآلن في شقة مع فئرانها 
الذين تكرث لهم معظم وقتها، وختمت بقولها 
إنها حتب الفئران أكثر من حبها للناس وأنها 
ال تقدر على العيش بدونهم كما أنهم يبادلونها 
نفس احلب، فهم بحســـب قولهـــا يحبونها 

لشخصها وعندما تبكي يلعقون دموعها.

يبدو أن انتقال املغنية أديل وابنها لإلقامة 
في لوس اجنيليس فـــي الواليات املتحدة 
االميركيـــة أصبح قريبا جدا بعد النصائح 
التي تلقتها من روبي وليامز وعايدة فييلد 

للحصول على منزل هناك.
وبالفعل أكدت مصادر مقربة ان أديل تفكر 
جديا في األمر وذلك بعد اجنابها البنها الذي 

يبلغ من العمر خمســـة أشهر من خطيبها 
سيمون كونيكي. وكانت أديل قد استأجرت 
منزل السير بول مكارتني في الواليات املتحدة 
عندما كانت تستعد لقيامها بالغناء في حفل 
توزيع جوائز األوسكار الشهر املاضي وهي 
حاليا تبحث عن منزل دائم لها هناك لتربية 

ابنها فيه.

جود لو يقاضي شركة مواقد كندية
لوس أجنيليس ـ يو.بـــي.أي: رفع النجم 
البريطاني جود لو دعوى قضائية ضد شركة 
كنديـــة متخصصة في إنتـــاج املواقد يتهمها 
فيها باستخدام صورته جلني األرباح مطالبا 

بتعويضات مالية.
وذكر موقع »تي إم زي« األميركي أن لو يزعم 
في دعوى تقدم بها في محكمة لوس أجنيليس 
العليا أن شركة بالوفورم الكندية املتخصصة 
في تصميم وإنتاج املواقد استخدمت وجهه في 
إعالنات على موقعها الرســـمي باإلضافة إلى 

حسابها على فيسبوك وبينترست.
ووصف لو نفســـه بأنه شخص من أكثر 
األشخاص املعروفني، مشـــددا على أن قيمة 

صورته التجارية كبيرة في العالم.
وأكد لو في الدعوى أنه لم يعط يوما إذنا 
للشركة الســـتخدام صورته ويريد منها أن 

تدفع له مقابل ذلك.
ويقاضي لو الشركة مطالبا بتعويض مالي 
لم يحدده وهو يريد من القاضي أن يصدر أمرا 

مينع الشركة من استخدام وجهه.

نيويورك ـ أ.ف.پ: يعتزم موقع فيسبوك 
املفاتيح  الكلمات  للتواصل االجتماعي ادخال 
الى صفحاته مسبوقة برمز املربع )ما يعرف 
بالهاشتاغ(، وهي احدى ابرز خصائص منافسه 
تويتر، وفق ما اكدت صحيفة وول ســـتريت 
جورنال اخلميس نقال عن مصادر مطلعة على 

امللف.
وأوضحت هذه املصادر للصحيفة ان هذه 
الكلمات املفاتيح ســـتكون وســـيلة لتجميع 
احملادثات عبر املوقع اال ان ادخالها لن يحصل 

في القريب العاجل.
ورد متحدث باسم فيسبوك قائال »ال نعلق 
على الشـــائعات او التكهنات«. وهذا املشروع 
ميثل دليال جديدا على اشـــتداد املنافسة بني 

املوقعني.
حتى ان البعض يتساءل عن اجلاذب الذي قد 
يحمله فيسبوك لدى االشخاص الذين يفضلون 

استخدام تويتر.
واعلن موقع فيسبوك مؤخرا عن سلسلة 
تغييرات ســـعيا لزيادة عنصر اجلذب لديه، 
خصوصا من خالل تعديالت على ابرز اخلاصيات 
في املوقع مثل شـــريط االحـــداث حيث يقرأ 
او عبر  املستخدمون منشـــورات اصدقائهم، 
ادخال املوقع خاصية اجراء عمليات بحث محددة 

ملستخدمي فيسبوك.

واشــــنطن ـ أ.ف.پ: أظهرت دراســــة نشرت 
نتائجها وكالة فيدرالية ان أكثر من ثلثي األميركيني 
اليزالون يســــتخدمون هواتفهم احملمولة أثناء 
قيادتهم السيارة، في أكبر نسبة مسجلة باملقارنة 
مع سبع دول أوروبية على رغم القيود املفروضة 

في واليات أميركية عدة.
وفي األيام الـ 30 األخيرة من هذا االستطالع، 
تبني ان 69% من الســــائقني في الواليات املتحدة 
حتدثوا عبر الهاتف خالل قيادتهم السيارة و%31 
منهم قرأوا أو أرســــلوا رســــائل نصية قصيرة 
او رسائل الكترونية، بحسب املراكز الفيدرالية 

للمراقبة والوقاية من االمراض.
وأشــــار االســــتطالع الى ان أكثر الدول التي 
تعد مســــتخدمني للهاتف احملمول أثناء القيادة 
هي بالترتيــــب، بعد الواليات املتحدة، البرتغال 
)59%(، هولندا )48%(، بلجيكا )46%(، اسبانيا 
)41%(، فرنسا )40%(، أملانيا )39%( وبريطانيا 
)21%(. أما بالنسبة لألشخاص الذين يستخدمون 
هواتفهم احملمولة بشكل »مستمر« او »متكرر«، 
فاليــــزال األميركيون في الطليعــــة مع 28% من 
سائقي السيارات، يليهم البرتغاليون والهولنديون 
)20%( ثم البلجيكيون )16%( واإلســــبان )%13( 
والفرنسيون )10%( واألملان )9%( والبريطانيون 

)8%(، وفق نتائج االستطالع.
وأوضح معدو الدراسة ان هذه النتائج تكشف 
مستوى كبيرا من »عدم االنتباه أثناء القيادة« في 
الواليــــات املتحدة على رغم من اجلهود املبذولة 
من السلطات للنهي عن استخدام الهواتف النقالة 
أثناء القيادة. وأشار هؤالء إلى ان 33 من أصل 50 
والية أميركية لديها قوانني تقيد استخدام الهواتف 
احملمولة على األقل بالنسبة للشبان والسائقني 
اجلــــدد، في حني ان 10 واليــــات فقط إضافة الى 
العاصمة الفيدرالية واشنطن متنع استخدام هذه 

الهواتف أثناء القيادة منعا كامال.
وبحسب إحصاءات احلكومة الفيدرالية، 3331 
شخصا قتلوا في حوادث مرورية في العام 2011 
بسبب قلة انتباه الســــائقني، مقابل 3267 حالة 

وفاة مسجلة في العام 2010.

»فيسبوك« يستوحي كلمات 
املفاتيح من »تويتر«

..وثلثا األميركيني يستخدمون 
هواتفهم احملمولة أثناء 

قيادتهم السيارة

.. وأميركي يجمع التبرعات للقاء 
كل أصدقائه على »فيسبوك«

بورلينغتونـ  يو.بي.أي: يقولون إن مواقع 
التواصل االجتماعي قضت على التفاعل املباشر 
بني البشر ولكن رجال أميركيا حتدى هذه املقولة 
فجمع 5 آالف دوالر ليسافر ويلتقي شخصيا 
بكل من الـ 788 شـــخصا على الئحة أصدقائه 

على »فيسبوك«.
وذكرت شبكة »سي.ان.ان« أن تاي مورين 
أنشأ مبادرة طلب صداقة قبول ميولها من خالل 
التبرعات على موقع »كيكستارتر« بهدف إعادة 
التواصل مع الناس مـــن دون االختباء خلف 

شاشات مواقع التواصل االجتماعي.
ويقول مورين على صفحة جمع التبرعات 
لنتوقف عن النظر إلى الهاتف واإلدعاء بأننا 
نراســـل صديقا حني نلتقـــي زميال قدميا من 
املدرسة هيا لنخرج ونذكر اجلميع بكيفية إجراء 

محادثة وجها لوجه مع شخص ما.
وقد متكن الرجل من جمع 5 آالف دوالر حتى 
اآلن لتمويل رحالته للقاء كل األشخاص على 

الئحة أصدقائه وسيلتقط صورا معهم.


