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دبي تستضيف حفل تخريج

عارضات جامعة إسمود لألزياء

الرجال أكثر فطنة من النساء
في توسعة عالقات العمل

نيويوركـ  رويترز: أظهرت دراسة حديثة ان 
الرجال حول العالم أكثر فطنة من النســـاء في 

مجال الشبكات املهنية.
واكتشف موقع لينكيد إن للشبكات التجارية 
الذي يقـــوم بتحليل املعلومات من أعضائه في 
13 دولـــة ان الرجال كانوا أغلـــب الفائزين في 

الشبكة.
وقالت نيكول وليامز مديـــرة العالقات في 
الشـــبكة »ان الرجال أكثر اتســـاعا وسرعة في 
التقييـــم عندما حتني الفرصة«. وأضافت قائلة 

»انهم أسرع في اتخاذ خطوات«.
وعرفت الشركة التي لها أكثر من مائة عضو 

حـــول العالم الذكاء الشـــبكي املهني بطريقتني 
هما: نســـبة عدد العالقات التي يقيمها الرجال 
والسيدات ونسبة االعضاء الذكور على املوقع 

الى االعضاء االناث.
واكتشفت ان السيدات الالئي ينظر لهن في 
الغالب على أنهن أفضل في التواصل وأكثر بناء 
للعالقات هن أقل على األرجح في تقدمي أنفسهن 

خشية الرفض.
وقالت وليامز »تعتبر الشـــبكات مشـــوبة 
باملخاطر بطبيعتها. نأخذ الرفض على أنه أمر 
شـــخصي )أكثر من الالزم( عندما نطلب زيادة 

أو ترقية أو إقامة عالقات«.

احتفلت جامعة »إســــمود« الفرنسية لألزياء في 
دبي، املؤسسة التعليمية املختصة في مجال األزياء 
واملوضــــة، بتخريج آخر دفعة مــــن طالبها في أكبر 
عرض أزياء خاص في القاعة الرئيسية ملركز الوافي 
التجاري في دبي. وقامت أكثر من 110 عارضات أزياء 
بتقــــدمي إبداعات طالب اجلامعة أمام جمهور زاد عن 
ألف من عشاق املوضة، إضافة إلى جلنة حتكيم رفيعة 

املستوى، بحسب ما ذكرت صحيفة اإلمارات.
وشــــهد عرض األزياء لهذا العــــام تركيزا خاصا 
على أهمية اخلط العربي والكائنات اآللية والعمارة 
اإلسالمية في احلياة الليلية، كما عرض أكثر من 20 
موضوعا مختلفا بحيث مت جذب انتباه اجلمهور إلى 
العالم الشخصي لكل طالب، ما أتاح إلقاء نظرة على 
اإلبداعات والثقافات والتقاطع بني املاضي واحلاضر، 

باإلضافة إلى التصاميم التقليدية واملستحدثة.
مت خالل احلــــدث عرض اإلبداعات الالفتة لطالب 

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: تزوج جنم سلسلة 
أفالم »جيمس بوند« املمثل البريطاني دانيال كريغ 

سرا من املمثلة البريطانية رايتشل وايز.
وقد أكد متحدث باسم وايز ملوقع »بيبول« زواجها 
من كريغ. وكانت صحيفة »دايلي مايل« البريطانية 
قد ذكرت ان املمثلني تزوجا أمام 4 أشخاص فقط 
في نيويورك األربعاء املاضي وان احلضور اقتصر 

السنة الثالثة في جامعة »إسمود«، حيث حصلت أفضل 
التصاميم على جوائز من قبل جلنة التحكيم.

وقالت متارا هوســــتال -مدير ومؤسس جامعة 
»إسمود الفرنسية لألزياء في دبي«: »كوننا جامعة 
متخصصة في مجال األزياء في الشرق األوسط، نعتقد 
أنه من مســــؤوليتنا توفير التدريب رفيع املستوى، 
وصقل مهارات الشباب الطموحني من مصممي األزياء 
في املنطقة«. وأعلنت جامعة »إسمود« عن أن الدورة 
املقبلة مــــن برنامجها التعليمــــي، الذي ميتد لثالث 
سنوات ستبدأ بتاريخ 25 املقبل. وتغطي هذه الدورة 
مجموعة واسعة من املواضيع املتعلقة بعالم املوضة، 
مثل: تقنيات تصميم األزياء، وصناعة النماذج، وعلم 
املنســــوجات، وثقافة املوضة واألزيــــاء، والتصميم 
باستخدام برامج »فوتوشوب« و»االستريتور«، إضافة 

إلى عديد من املواضيع االخرى.
دبي ـ ام بي سي   ٭

على ابنة كريغ إيال )18 عاما( وابن وايز، هنري )4 
سنوات( وصديقني آخرين للثنائي.

وكان كريغ )43 عاما( ووايز )41 عاما( شوهدا معا 
للمرة األولى في عيد امليالد املاضي في بريطانيا.

ويطل النجمان معا في فيلم »درمي هاوس« الذي 
يعرض في صاالت السينما في اخلريف املقبل حيث 

يؤديان دور زوج وزوجة.

بعض الفتيات اخلريجات

دانيال كريغ و رايتشل وايز

ليونا لويس تعرض منزلها للبيع
استعداداً لتوديع أميركا

جيمس بوند يتزوج سراً من رايتشل وايز

صورة الولد بيلي بأكثر من مليوني دوالر 

تفشي »إي كوالي« في فرنسا
مرتبط مبأساة أملانية مميتة

باريس ـ د.ب.أ: ذكرت تقارير إعالمية فرنســــية 
امس أن تفشي بكتيريا »إي كوالي« في مدينة بوردو 
جنوب غرب فرنسا يحمل عالمات الوباء الذي أودى 

بحياة عشرات األشخاص في أملانيا.
وقال البروفيسور باتريك بيرش، رئيس قسم علم 
البكتيريا في مستشــــفى »نيكر« بباريس، لصحيفة 
»لو جورنال دو دميانش« األسبوعي إنه »على غرار 
ما حدث في أملانيا، الساللة خبيثة للغاية، إنها تنتج 
كثيرا من الســــموم، ومقاومة بصورة كبيرة للغاية 

للمضادات احليوية.
البالغون يتأثرون بهــــا، وإلى جانب املضاعفات 

الكلوية، ميكنها أن تسبب مضاعفات عصبية«.
ونقل 7 أشخاص لتلقي العالج مبستشفيات هذا 

األسبوع في »بوردو« مصابني ببكتيريا »إي كوالي«. 
ويقال إن اثنني من املرضى مصابان بالنمط املصلي 
»0104« من ساللة »إي كوالي النزفية« )إي إتش إي 
سي( ـ وهي الســــاللة التي أودت بحياة 39 شخصا 

معظمهم في أملانيا منذ مايو املاضي.
وكان عدد من املرضى قد تناولوا بذور مستنبتة 
كانت منثورة في أطباق قدمت في حفل نهاية الفصل 
الدراسي في الثامن من يونيو في رياض أطفال محلية 

في »بيجليه«.
وكانت الســــلطات الفرنســــية قد حددت شركة 
»تومبسون آند مورجان« وهي شركة بريطانية لتوريد 
البذور والنباتات على أنها مورد بذور براعم اجلرجير 

واحللبة واخلردل التي قدمت في احلفل.

لنـــدن ـ يو.بي.آي: تعرض 
املغنية البريطانية ليونا لويس 
منزلها الفخم في هوليود للبيع 
مقابل 2.5 مليـــون دوالر في 
خطوة تشير الى احتمال عودتها 

الى أوروبا.
وذكـــرت مجلـــة »دايلـــي 
ميـــرور« ان لويس )26 عاما( 
التي اكتسبت شهرة واسعة اثر 
فوزها في برنامج املواهب »اكس 
فاكتور« بعـــد ان كانت تعمل 
نادلة في مطعم رمبا استسلمت 
من مالحقة احللم األميركي بعدما 
لم يتمكن ألبومها الذي تصدر 
املراتب األولى في بريطانيا من 
جتاوز املرتبة 13 في الواليات 
املتحدة. كمـــا ان النجمة رمبا 
ترغب في العـــودة الى بالدها 
لتقضي املزيـــد من الوقت مع 
صديقها الراقص األملاني دنيس 

جوش.
والتزال لويس متلك منزال في 

ليونا لويسشرق لندن قد تعود اليه.

مليونير بريطاني يحاول رشوة
شرطيني بسيارة »مازيراتي«

املليونير. لكنهمـــا الحظا ثقل 
لسانه وأنه يجاهد ليمنع نفسه 
من الترنح. فأخذا عينة من أنفاسه 
الكحول  أنه تناول من  واتضح 
ما يتجاوز كثيرا احلد األقصى 
املسموح به لقيادة سيارة. ولم 
يجادل الرجل بـــل صعد طوعا 
الى سيارة الشرطيني التي أقلته 
الى مركز الشـــرطة. ولكن قبل 
بلوغها فاجأهما بقوله: »مفتاح 
هذه السيارة السوبر لكما لقاء 

إخالء سبيلي«.
والواقع أن الشرطيني لم يسجال 
محاولة الرشــــوة هــــذه كجرمية 
أخرى. ويشرح أحد الضابطني هذا 
بقوله: »صحيح أنه عرض علينا 
السيارة مقابل إسقاط تهمة  أخذ 
القيادة حتت تأثير الكحول. لكنني 
اعتبرت هذا جزءا من ثمالته وأنه 
ال يعني متاما ما يعرضه علينا وال 
يدرك معناه احلقيقي. اعتدنا على 
ترهات السائقني املخمورين ونحن 

ننقلهم الى مركز الشرطة«.

إيالف: املليونير جورج ديفيز 
هو أحد ملوك األزياء في العالم 
ومؤســـس بعض أشهر احملالت 
مثل »نيكســـت« وخط املوضة 
»جورج« الذي تســـوقه متاجر 
»آســـدا« فـــي بريطانيا و»وول 
مارت« في أميركا، إضافة الى خط 
»بير اونا« النسائي في سلسلة 
متاجر »ماركس آند سبينسر«.

وكان هذا املليونير )69 عاما( 
يقود سيارته املازيراتي )100 ألف 
جنيه أو 165 ألف دوالر( عائدا من 
العشاء في مطعم محلي فاخر الى 
داره الريفية الفخمة في منطقة 
كوتسولد، املسماة »قلب إجنلترا«. 
لكنه كان غير مدرك لسيارة تقل 
شرطيني كانت تتابعه مسافة 8 
كيلومترات وقبيل وصوله الى 

داره اعترضا طريقه.
وقال الشرطيان أمام احملكمة 
السيارة في  إنهما قررا مالحقة 
األصل لظنهما أنها مسروقة. وبعد 
إيقافها أدركا أن سائقها هو مالكها 

كاميرا تكشف أسرار قبر من فترة حضارة املايا
مت، والول مـــرة التصوير بآلـــة ڤيديو يتحكم 
بها عن بعد داخل احد القبور الذي يعود تاريخه 
الى 1500 سنة مضت، على عهد حضارة املايا في 

جنوب شرقي املكسيك.
وعند وصول الكاميرا الى نحو خمسة امتار في 
جوف القبر، متكن املنقبون من مشـــاهدة جدران 
احلجرة التي ضمت القبـــر مدهونة بصبغ احمر 
كلون الدم، تعلوها تسعة رسوم الشكال بشرية، 

واجلدران مرصعة بأحجار كرمية.
ويقول علماء اآلثار ان ما عثر عليه من رسوم 

سيلقي مبزيد من الضوء على حضارة املايا.

يذكر ان القبر اكتشف العام 1999 لكن العلماء 
لم يتمكنوا من اكتشاف ما يحويه خشية تقويض 

بناء الهرم الذي يحتوي على القبر.
بالينك، وهذا هو اسم املدينة التي يوجد فيها 
الهرم، كانت احدى حواضر املايا في اوج عظمتهم، 
والتي تقع اآلن ضمن والية تشياباس املكسيكية، 
لكنها وبعد ان افل جنمها في القرن الثامن امليالدي، 

ابتلعتها الغابة.
وبالرغم من فاعلية نشـــاط اآلثار الستكشاف 
خباياهـــا، خصوصا خالل العقدين املاضيني، فإن 

املزيد من آثارها بانتظار استكشافه.

هجوم إلكتروني لـ »إف بي آي«  
ضد مواقع القراصنة

فتوى أردنية حتّرم التنقيب 
عن اآلثار دون علم الدولة

هبوط اضطراري لطائرة 
هولندية إلنقاذ حياة راكبة

تنزانيا: انقطاع الكهرباء  
12 ساعة يومياً

واشنطن ـ أ.ش.أ: شـــنت املباحث الفيدرالية 
األميركية »إف بي آي« فجر يوم االربعاء املاضي 
هجومـــا الكترونيا مضادا على إحدى شـــركات 
استضافة السيرفرات التي يســـتخدمها الهاكرز 
بالهجوم على منشآت مكتب التحقيقات الفيدرالي 

ومواقع الكترونية حكومية.
وذكر موقع »ام اس ان بي ســـي« على شبكة 
االنترنـــت أن العملية بـــدأت صباحا وانتهت فى 
توقيف ثالثة سيرفرات تابعة لشركة »ديجيتال 
وان« مما أدى إلى توقف العديد من مواقع عمالء 

الشركة.
ويرى محللون أن هذا اإلجراء جاء ردا على هجوم 
واسع شنه قراصنة االنترنت على مواقع ومنشآت 
حكومية كان آخرها موقع وكالة االســـتخبارات 

األميركية.

عّمان ـ يو.بي.آي: حّرمت دائرة االفتاء العامة 
األردنيـــة التنقيب عن اآلثار مـــن قبل املواطنني 

حلسابهم الشخصي من دون علم الدولة.
وقالت الفتوى التي نشـــرها موقع »خبرني« 
االلكترونـــي ان »هذا يعتبر مخالفا لألنظمة التي 
وضعت ملصلحة األمة عامة ومن باب تعريض تلك 

املصلحة لالعتداء فال يحل ذلك«.
واعتبـــرت الفتوى ان التنقيـــب عن اآلثار من 
األعمال التي تشرف عليها الدولة او ولي األمر يتم 
فيها التفتيش عن آثار األمم السابقة مسلمة كانت 

او غير مسلمة، ثم اظهارها وابرازها للناس.
وتابعت: »والناس بعد ذلك لهم في هذه اآلثار 
اجتاهات شتى: فمن زارها ونظر اليها التخاذ العبرة 
والعظـــة او لالطالع على تاريخ األمم وحضارات 
الشـــعوب وخاصة اذا كانت آثارا اسالمية تظهر 
عظمة التاريخ االسالمي فذلك مقصد صحيح وغرض 
شـــرعي مقبول، اما اذا كانت آثارا غير اســـالمية 
ونظر اليها الزائر نظـــر تقديس دينية فقد وقع 

في احملذور«.

القاهـــرة ـ أ.ش.أ: اضطر قائد طائرة اخلطوط 
اجلوية الهولندية املتجهة من امستردام في طريقها 
الى العاصمة السودانية اخلرطوم الى طلب الهبوط 
االضطراري مبطار القاهـــرة الدولي اليوم النقاذ 
حياة راكبة سودانية اجلنسية بعد اصابتها بنزيف 

مفاجئ وهبوط في ضغط الدم اثناء الرحلة.
وكان طاقم الضيافة بالطائرة الهولندية ابلغ 
قائد الطائرة بسوء حالة الراكبة الصحية فطلب 
علـــى الفور الهبوط االضـــراري من برج املراقبة 

مبطار القاهرة.
وفور الهبوط توجه طبيـــب احلجر الصحي 
باملطار الى الراكبة على منت الطائرة وبالكشـــف 
عليها تبني ضرورة نقلها الى احد املستشـــفيات 
الستكمال العالج حيث ان حالتها الصحية التسمح 

لها باستكمال الرحلة.
ومت انزال الراكبة ونقلها بسيارة االسعاف الى 
احد املستشـــفيات القريبة من مطار القاهرة كما 
مت انزال حقائبها واقلعت الطائرة مرة اخرى في 

طريقها الى اخلرطوم استكماال لرحلتها.

دار الســـالم ـ رويترز: أعلنت شركة الكهرباء 
احلكومية في تنزانيا عن انقطاع الكهرباء ملدة 12 
ساعة يوميا وألجل غير مسمى بسبب انخفاض 
معدالت املياه عند السدود املولدة للكهرباء ونقص 

الوقود لتوليد الطاقة احلرارية.
وتعاني ثاني اكبر اقتصاد في شرق افريقيا من 

انقطاع متكرر للطاقة منذ ديسمبر.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو 
في تنزانيـــا العام احلالي الـــى 6% من 7.2% في 
مارس، قائال ان االنقطاع املتكرر للكهرباء سيضر 
باالنتاج وان اسعار الغذاء والطاقة قد تدفع التضخم 

لالرتفاع.
ووقعت احدث حلقة من انقطاع الكهرباء مدفوعة 
بعجـــز قومي قدره 200 ميغـــاوات بعد عجز في 
توريد الغاز الطبيعي في مايو أدى النقطاع متكرر 

ملدة 16 ساعة.

بني عامي 1879 و1880.
ولم يكن بيلي معروفا عندما 
كان على قيد احلياة، ولكن بعد 
ســـنة من مماته جعل منه مدير 
الشـــرطة باتريك غاريت، الذي 
كان قد قتله بنفســـه، أسطورة 
عندما ألف عنه كتابا أسماه احلياة 

األصيلة للولد بيلي.
ويعتبر الولد بيلي من أشهر 
اخلارجني على القانون في الغرب 
األميركي حيث يروى أنه قتل 21 
رجال خالل حياته مبعدل رجل 
واحـــد لكل ســـنة، فيما يرجح 
اخلبراء أن يكون قد قتل بني 4 

و9 رجال.
وقد شارك في حرب القطيع 
في مقاطعة لينكون، وكان طوله 
حوالي متر ونصف املتر، وعيناه 
زرقاوان، وخدوده ناعمة وأسنانه 

بارزة.

دنفر ـ وكاالت: بيعت صورة 
نادرة وأصلية للمجرم الشهير في 
الغرب األميركي املعروف باسم 
الولد بيلي مقابل أكثر من مليوني 
دوالر في دار مزاد مبدينة دنفر 

األميركية.
وذكـــرت صحيفـــة »دنفـــر 
بوست« أن الصورة التي يعتقد 
أنها الصـــورة الوحيدة املوثقة 
أصليتها لهنري مكارتي املشهور 
باسم »الولد بيلي« بيعت مقابل 
2.3 مليـــون دوالر الســـبت في 

دنفر.
وقد اشترى جامع التذكارات 
من الغرب األميركي ويليام كوش 
الصورة، بعد ان ارتفعت املزايدات 
عليها خالل دقائق من 300 ألف 
أكثر مـــن مليوني  إلـــى  دوالر 

دوالر.
ويعتقد أن الصورة التقطت  صورة بيلي

صحتك

347 مليون مصاب بالسكري في العالم
لندن ـ يو.بي.أي: أفادت دراسة جديدة أن 

عدد املصابني بداء السكري في العالم ارتفع 
ليبلغ 347 مليون شخص.

ونشرت دورية »النسيت« الطبية تقريرا على 
موقعها االلكتروني أظهر أن املرض منتشر 

أكثر مما كان يعتقد سابقا.
ونقلت صحيفة »أوبزرفر« عن األستاذ 

في جامعة لندن ماجد عزاتي وأحد معدي 
الدراسة إن »السكري واحداً من أكبر مسببات 

املوت في العالم وأظهرت دراستنا أنه أصبح 
منتشرا أكثر في كل مكان«

ورجح أن يتحول هذا املرض ليصبح العبء 
األكبر على أنظمة الرعاية الصحية في كل 
مكان كما أن العديد من الدول قد ال تتمكن 

من التأقلم مع عواقبه.
وقدر الباحثون الذين شاركوا في الدراسة 

املمولة من منظمة الصحة العاملية ومؤسسة 

بيل وميرندا غيتس والتي استمرت 3 سنوات 
عدد املصابني بداء السكري 347 مليون 

شخص أي أكثر بكثير من رقم 285 مليون 
الذي أشارت إليه دراسة أعدت عام 2009 

وأجرى الباحثون فحوصا ملعدالت السكري 
لدى 2.7 مليون شخص واستخدموا تقنيات 

 إحصائية لتحديد العدد على
املستوى العاملي. ويقول العلماء إن 10% من 

 الرجال 9% ومن النساء يعانون
من السكري.

وبني دول العالم املتقدم حتتل الواليات 
املتحدة املرتبة األولى من حيث العدد األكبر 

من املصابني بالسكري تليها نيوزيلندا ثم 
اسبانيا فيما سجلت النسب األقل في هولندا 

واستراليا وفرنسا.
وحمل الباحثون ثقافة االطعمة السريعة 

الغربية مسؤولية كبرى في انتشار املرض.

.. وموظف بلدية في األردن 
يقدم على إحراق نفسه

عمانـ  يو.بي.آي: اشعل موظف في احدى بلديات 
األردن النار بنفسه أمس في مبنى البلدية ومت نقله 

على الفور الى املستشفى.
ووقعت احلادثة في مبنى بلدية محافظة املفرق 

)شمال شرق(.
وقال رئيس جلنة بلدية املفرق محمد عويدات 
في بيان »إن املوظف دخـــل البلدية وكان يحمل 
زجاجة حتتوي على مادة كحولية قام بســـكبها 

على نفسه«.
وأضاف: »قمنا مع عدد من املوظفني مبحاولة 
اطفاء النيران املشتعلة بجسد املوظف الذي يعمل 
في البلدية منذ 25 عاما من دون وجود أي شائبة 
في ملفه الوظيفي« مؤكدا أنه »حاول التحاور مع 
املوظف وســـأله عن مطالبه قبل ان يشعل النار 

في نفسه«.
وتعتبر هذه احلادثة الثانية من نوعها في األردن 
بعد اقدم احد اصحاب السوابق في ابريل املاضي 
على احراق نفسه امام مقر احلكومة احتجاجا على 
عدم الغاء السلطات للقيود االمنية بحقه وقد توفي 

بعد اسبوعني من احلادثة متأثرا بحروقه.


