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بازل � أ.ف.پ: أعلن مصنع الس���اعات السويسري »تاغ 
هوير« مساء األربعاء أن املمثلة األميركية كاميرون دياز هي 

الوجه االعالني ملجموعته اجلديدة من الساعات النسائية.
 وأوضحت متحدثة باسم املصنع أن املجموعة اجلديدة 

»لينك ليدي« تضم للمرة األولى مجوهرات ثمينة.
 فس���اعة »داميوند ستار« املصنوعة من الذهب الزهري 
مرصع���ة ب� 192 حبة أملاس تزين ثالثني حبة منها مجموعة 
جنوم في وسط الساعة. وقد أعربت املمثلة عن اعجابها بهذا 

النموذج حتديدا.
 وأقرت خالل مؤمتر صحافي على ضفاف نهر الراين بأنها 
»وجدت حبا جديدا« خالل اقامتها ملدة ثالثة أيام في سويسرا 
الت���ي تزورها للمرة األولى وهو طبق الفوندو »وخصوصا 
اجلبنة الهشة التي تبقى في النهاية«، وزارت كاميرون دياز 
الثالثاء أحد مش���اغل ماركة هوي في مدينة شو-دو-فون 

الواقعة في كانتون نوشاتل حيث يقع مقر »تاغ هوير«.

باريس � أ.ش.أ: احتل ناشطون في مجال مكافحة البطالة 
مطع���م »فوكيتس« الفاخر بباري���س والذي كان قد اختاره 
الرئيس الفرنسي اليميني نيكوال ساركوزي لالحتفال فيه 
بفوزه في االنتخابات الرئاسية الفرنسية لعام 2007 وذلك 
للتعبير عن س���خطهم على عدم وض���ع البطالة على رأس 

احلملة االنتخابية للرئيس ساركوزي.
 وذكرت صحيفة »ليبراس���يون« الفرنسية أن نحو 100 
ناشط من أعضاء اجلمعيات التي تضم املتعطلني عن العمل 
والنقابات العاملة في مجال مكافحة البطالة اقتحموا بشكل 
سلمي مطعم الفوكيتس بشارع الشانزيليزيه الشهير بوسط 

العاصمة الفرنسية باريس.
 وأضافت الصحيفة أن هؤالء الناشطني خرجوا مبحض 
ارادتهم بعد مرور نصف س���اعة من اقتح���ام املطعم الذي 
كان قد شهد احتفال الرئيس ساركوزي بفوزه باالنتخابات 
السابقة وسط مجموعة منتقاة من األثرياء ورجال األعمال 

والفنانني.
 ومن جانب���ه نفى مصدر في ش���رطة باريس أن يكون 
اقتحام الفوكيتس قد مت دون عنف مؤكدا أن اثنني من عمال 
الفوكيتس أصيبا لدى قيام أكثر من 60 ناش���طا في مجال 

مكافحة البطالة باقتحام املطعم الفاخر.

باري���س � أ.ش.أ: يحتضن جاليري س���ترون معرضا 
حول انواع السيارات من ماركة »ستروين« واملخصصة 
لرؤساء اجلمهوريات الفرنس���ية، ويستمر حتى نصف 

يونيو القادم.
يضم املعرض مجموعة مختلفة من السيارات الرئاسية 
الفرنسية من بينها السيارة التي ركبها الرئيس الفرنسي 
السابق »جاك شيراك« بعد انتخابه رئيسا للجمهورية في 
7 مايو 1995، والتي يحتفظ بها في متحف شيراك، كذلك 
السيارة التي ركبها »شارل ديغول«، وستروين/اس ام/ التي 
أقلت الرئيس السابق والراحل »جورج بومبيدو«، وكذلك 

سيارة كل من »فاليري جيسكاردستان« و»ميتران«.

بال � أ.ف.پ: كشفت شركة »اوبلو« السويسرية لصناعة 
الس���اعات عن ابتكار فريد لها هو عبارة عن س���اعة بخمسة 
ماليني دوالر مرصعة بأكثر من 1200 ماس���ة من بينها س���تة 
أحجار تزيد عن ثالثة قراريط وهي قطعة اس���تثنائية أعرب 
كثي���رون من اآلن عن اهتمامهم بها على م���ا قال جان � كلود 

بيفر رئيس الشركة.
 وس���اعة »اخلمس���ة ماليني دوالر« هي األغلى املعروضة 
في معرض »بازل وورلد«، ويضم معرض »بازل وورلد« في 
بال )سويسرا( اعتبارا من امس اخلميس وملدة اسبوع افخم 

شركات صناعة الساعات واملجوهرات.  
و»اوبلو« التي متتلكها مجموعة »ال في ام اش« الفرنسية 
سبق ان لفتت االنظار ب� »ساعة املليون دوالر« ومن ثم »ساعة 
الثالثة ماليني دوالر« التي عرضت في معرض بال العام 2011 
والتي باتت االن تزين معصم مالكها الروسي منذ يونيو، واوضح 

بيفر ان الساعة االخيرة ايضا لفتت االنتباه واالهتمام.  
وهي مصممة على ط���راز »آر ديكو« ومصنوعة من 1282 
ماسة، وقد استخدم ما مجموعه 140 قيراطا من املاس في الساعة 
التي صنع س���وارها من الذهب االبيض، وتطلب تنفيذها 14 
شهرا من العمل مبشاركة 12 نحاتا لالحجار الكرمية وخمسة 

مرصعني. 

واش���نطن � أ.ش.أ: تنتظر املغنية األميركية اجلميلة، 
جيسيكا سيمبسون مولودة أنثى من املتوقع أن تزن 4.5 

كيلو غرامات.
وصرحت سيمبسون بأنها أصبحت ال تفكر في شيء 
إال في املولودة اجلديدة التي سترزق بها من خطيبها أريك 

جونسون خالل اسابيع قليلة.
وقالت في حديث ملجلة »ال« الفرنس���ية انها اختارت 
إس���ما غير تقليدي ملولودتها، مشيرة إلى أنها لن تكشف 

عنه إال عندما تلد بسالم.
وأشارت إلى أنها غيرت كثيرا من عاداتها، خاصة امتناعها 
عن تناول كأس ويسكي كل يوم، مؤكدة أنها لم تكن تتخيل 
أن غريزة األمومة أقوى من ش���هوة الكحوليات إال عندما 
حذرها الطبيب من أن الكحوليات لديها تأثير سيئ على 

اجلنني في بطن أمه.

كاميرون دياز

رجال الشرطة يفضون جتمهر العاطلون أمس األول

سيارة شارل ديغول

الساعة االملاسية ذات ال� 5 ماليني دوالر

جيسيكا سيمبسون

كاميرون دياز وجه »تاغ هوير« 
اإلعالني اجلديد 

عاطلون يقتحمون مطعم ساركوزي 

استفتاء فرنسي على شعر ممثلة 

املتزوج أفضل من العازب 
بعد جراحة قلبية 

سيارات رؤساء فرنسا للبيع 

ساعة استثنائية بخمسة ماليني دوالر 

وزن طفلة جيسيكا املنتظرة 
4.5 كيلوغرامات

باريس � أ.ش.أ: يش���ارك الفرنس���يون حاليا بكثافة 
عالية في استطالع للرأي العام نظمته مجلة »كلوزير« 
الفرنس���ية على موقعها على ش���بكة االنترنت لالدالء 
برأيهم في املمثلة واملغنية الفرنس���ية اجلميلة ايلودي 
فريجي بعد أن اس���تبدلت لون شعرها األشقر باللون 

الكستنائي.
 وقد أنزلت املجلة صورتني 
على موقعها على النت لفريجي 
احداهما تظهرها بالشعر األشقر 
واألخرى بالشعر الكستنائي 
لتتيح الفرصة للقراء الختيار 
اللون األكثر مواءمة مع وجه 
فريجي األبيض املائل للحمرة 
الزرقاويني، وتؤكد  وعينيها 
النتائج األولية تقدم فريجي 
الكستنائية الشعر على فريجي 

ذات الشعر األشقر.

واشنطن � أ.ف.پ: أظهرت دراسة أميركية نشرت في 
ع����دد مارس من مجلة الصحة والس����لوك االجتماعي أن 
األش����خاص املتزوجني الذين يخضعون جلراحة قلبية 
أكثر حظا بثالث مرات من األشخاص العازبني في البقاء 

أحياء بعد ثالثة أشهر من اجلراحة. 
وتقول عاملة االجتماع إيلني إيدلر من جامعة إميري في 
أتالنتا )جورحيا، جنوب ش����رق( التي وضعت الدراسة 
بالش����راكة مع جامعة روتغر )نيو جيرسي، شرق( إن 
»الفرق شاسع في ما يتعلق بالبقاء على قيد احلياة في 

فترة حاسمة جدا )بعد اجلراحة(. 
ويزيد الزواج حظوظ البق����اء على قيد احلياة، أكان 

املريض رجال أم امرأة«. 
وأظهرت الدراس����ة التي شملت أكثر من 500 شخص 
أن النتيجة هي نفسها على مدى السنوات اخلمس التي 

تعقب جراحة مجازة شريانية. 
وبشكل عام، فإن خطر الوفاة في هذه احلالة مضاعف 
ل����دى العازبني مقارنة باملتزوجني. وبينت الدراس����ة أن 
»ال����زوج أو الزوجة يلعب دورا مهما في الرعاية املقدمة 

إلى املريض«. 
وتبني أن األشخاص املتزوجني يخافون من اجلراحة أقل 
من العازبني ويتفائلون أكثر منهم في ما يتعلق بتحمل 
األلم. وبدءا من األش����هر الثالثة التالية للجراحة، يكون 
خطر الوفاة في الس����نوات اخلمس املقبلة أعلى بنسبة 

70% لدى العازبني منه لدى املتزوجني. 
ويق����ول علماء االجتماع أن الس����بب ميكن أن يعزى 
أيضا إلى التدخني ألنه س����لوك يتدخل األزواج عادة في 

السيطرة عليه.

ايلودي فريجي

پولندي يصارع أسماك القرش 40 ساعة قبل إنقاذه

أقوى عاصفة شمسية منذ خمس سنوات تضرب األرض
وتأثيراتها تتضح اليوم على أجهزة االتصال واألقمار 

البشر أقرب إلى الغوريال منهم إلى الشمبانزي

البريطانيون يخشون الذهاب للطبيب

االحتفال باليوبيل الذهبي ألول تقرير طبي يحذر من مخاطر التدخني

لندن � أ.ش.أ: أظهرت دراس����ة 
طبية أن البريطانيني يخش����ون 
الذهاب إلى الطبي����ب في الوقت 
الذي يجه����ل فيه الكثيرون منهم 
األعراض األولية لإلصابة بالسرطان 
ويفضل 40% منهم تأجيل الذهاب 

بالطبيب للتأكد من صحة أو خطأ 
هذه املخاوف ومدى إصابتهم من 
عدم����ه.  وحذر باحث����ون مبركز 
أبحاث السرطان بلندن من أن تأخر 
التشخيص املبكر للمرض أو التأكد 
من عدم اإلصابة يسهم بشكل كبير 

في زيادة حدة اإلصابة، باإلضافة 
إلى أن أكثر م����ن ثالثة أرباع من 
األشخاص يتجاهلون أي أعراض 

مهما كانت بسيطة.
 وأظهرت األبحاث أن نحو ثلثي 
املشاركني في الدراسة فشلوا في 

التأكد من أن بعض النزيف الذي 
يتعرض����ون له قد يعد مؤش����را 
إلصابتهم باملرض اللعني في الوقت 
الذي لم يعتبر فيه ربع املشاركني 
أن فقدان الوزن يعد أحد مؤشرات 

املرض.

لن����دن � أ.ش.أ: ج����دد األطباء 
وخب����راء الصح����ة تأكيدهم على 
أن التدخني يعد من أهم األس����باب 
الرئيس����ية وراء ارتفاع الوفيات، 
وذلك في إطار االحتفال باليوبيل 
الطبية  الذهبي الص����دار »الكلية 
امللكية البريطانية« الول تقاريرها 
الطبية احملذرة من املخاطر الصحية 
القاتلة التي يتعرض لها املدخنون 
بسبب تشبثهم بهذه العادة املدمرة. 

إلى أن  وتشير أحدث االحصاءات 
أكثر من 20% من البريطانيني مازالوا 
يواصلون تبني هذه العادة املدمرة، 
بينما سيلقى نحو نصفهم حتفه 
متأثرين باالمراض املزمنة والقاتلة 
الناجمة عنها ما ل����م يقدموا على 
خطوة حقيقية على طريق االقالع عن 
التدخني. وحذرت تقارير طبية من 
أن أكثر من 50% من أنواع السجائر 
املختلفة أصبحت متاحة بصورة 

أكبر وفى متناول الكثيرين عنه في 
عام 1965. وقد أشار تقرير أصدرته 
»كلية االطباء امللكية البريطانية« 
بهذه املناس����بة الى استمرار أكثر 
من خم����س البريطانيني في تبنى 
هذه العادة املدمرة التي تغتال نحو 
عشر س����نوات من أعمار املدخنني 
االفتراضية وه����و ما يعني فقدان 
مئات املالي����ني من أروح الكثيرين 
منهم. ويطالب االطباء في تقريرهم 

بضرورة مضاعفة أسعار بيع التبغ 
املتوافر بني الكثيرين في الوقت الذي 
تعد فيه 50% من أسعار السجائر في 
متناول الكثير من املدخنني بصورة 
أكبر عما كان عليه عام 1965 على 
الرغم من فرض املزيد من الضرائب 
عليها منذ ذل����ك احلني، فضال عن 
الدراي����ة الكامل����ة للمدخنني بأنه 
سيلقون حتفهم متأثرين بتمسكهم 

بهذه العادة.

القرش التي حاولت االقتراب منه 
في أماكن حيوية من بينها العني 
واألنف واخلياش����يم مما جعلها 

تبتعد عنه.

وبداية مرحلة ناشطة أكثر.
وأوضح جوزف كونشيز اخلبير 
في أحوال الفضاء اجلوية في إدارة 
نوا أن هذه العاصفة الشمس����ية 
ه����ي عل����ى األرجح »م����ن أقوى 
العواصف منذ ديس����مبر 2006«. 
ويؤكد اخلبراء أن األرض محمية 
جدا من هذه العواصف بفضل حقلها 

املغناطيسي.

حني إن اإلنسان والشمبانزي أقرب 
لبعضهما جينيا في معظم عواملهما 
الوراثية، إال أنه ليس����ت هذه هي 
احلالة دائما. ووجد الباحثون أن 
15% من العوامل الوراثية للبشر 
أقرب إلى العوامل الوراثية للغوريال 
منه����ا إلى الش����مبانزي و155 من 
العوامل الوراثية للشمبانزي أقرب 

إلى الغوريال منها إلى البشر.
وقال كبير الباحثني في الدراسة 
كريس تايلر س����ميث »وجدنا أن 
العديد من  الغوري����ال تتش����ارك 
التغيرات اجليني����ة املتوازية مع 
اإلنسان من بينها تطور سمعنا«. 
وأضاف ان »العلماء افترضوا أن 
التطور السريع للجينات اخلاصة 
بالسمع لدى اإلنسان مرتبط بتطور 
اللغة، ولكن نتائجنا تشك في ذلك، 
ألن اجلينات الس����معية تطورت 
لدى الغوريال بالوتيرة ذاتها لدى 

اإلنسان«.

عل����ى قيد احلي����اة بفضل وجود 
مواد غذائية خفيفة ومياه كانت 
بحوزته باإلضافة لسكني استخدمه 
في الدفاع عن نفسه بطعن أسماك 

يكون في خطر«. وأوضحت ناسا 
ان »الزيادة في عدد حاالت ثوران 
الش����مس )األخيرة تعود الى 23 
يناير( طبيعي بالنظر الى دورات 
نشاط الشمس التي تستمر 11 سنة 
والتي ستبلغ ذروتها لهذه الفترة في 
العام 2013«. وتزايد ثوران الشمس 
أمر مألوف عند نهاية دورة يكون 
فيها نشاط الشمس في حده األدنى 

وارسو � أ.ش.أ: أمضى رياضي 
پولندي 40 ساعة متواصلة وهو 
يصارع أسماك القرش في البحر 
األحمر التي هاجمته بضراوة أثناء 
قيامه مبحاول����ة الجتياز عرض 
البحر بواسطة مركب شراعي قبل 
أن ينتش����له فريق إنقاذ سعودي 
ويخرجه من املياه ساملا دون أي 
إصاب����ات. وكان املغام����ر ويدعى 
ليسوسكي والذي متكن سابقا من 
اجتياز بحر البلطيق، حسبما ذكرت 
وسائل إعالم پولندية، قد قرر أن 
يقوم بعبور املسافة بني شاطئي 
البح����ر األحم����ر )200 كيلومتر( 
باستخدام مركب شراعي انطالقا من 
احلدود املصرية في اجتاه الشواطئ 
الس����عودية، ولكن توقف الرياح 
فجأة بعد قطعه ثلثي املسافة أدى 

إلى سقوطه في البحر.
وبادر الرياضي الپولندي بطلب 
النجدة فور سقوطه بإرسال رسالة 
اس����تغاثة، غير أن فريق اإلنقاذ 
السعودي الذي قام بانتشاله من 
البحر وإنقاذه من املوت بني فكي 
القرش املفترس لم يعثر عليه إال 
بعد مرور 40 س����اعة ظل خاللها 

أ.ف.پ: سيؤدي   � واش����نطن 
أكبر ثوران للش����مس منذ خمس 
سنوات الى تلقي األرض اعتبارا من 
اخلميس وابال من اجلزئيات الكهرو 
مغناطيس����ية التي قد تؤثر على 
االتصاالت عبر األقمار الصناعية 
وشبكات توزيع الكهرباء على ما 

أعلنت السلطات االميركية.
وب����دأ ث����وران الغ����از املؤين 
الشمسي الثالثاء ولن تتضح آثاره 
على األرض إال اعتبارا من الساعة 
12.00 بتوقيت غرينتش من مساء 
أمس لتستمر حتى اجلمعة بحسب 
توقعات االدارة الوطنية للمحيطات 

واالجواء )نوا(.
العاصف����ة الشمس����ية  ه����ذه 
املش����حونة بجزئيات ستضرب 
األرض بسرعة 6.44 ماليني كيلومتر 
في الس����اعة وميكن أن تؤثر على 
توزيع الكهرباء واالتصاالت عبر 
األقمار الصطناعية وأجهزة حتديد 
املواقع اجلغرافية )جي بي اس( 
ورواد الفضاء في محطة الفضاء 
الدولية، وقد ترغم شركات الطيران 
على تغيير مسار طائراتها لتجنب 
املناطق القطبية. وقال ناطق باسم 
وكالة الفضاء االميركية )ناس����ا( 
لوكالة فرانس برس إن الوكالة لم 
تتخذ أي إجراءات معينة »ألننا نظن 
أن طاقم محطة الفضاء الدولية لن 

 لن����دن � يو.ب����ي.أي: أظهرت 
دراسة جديدة أن معظم العوامل 
النووي  الوراثية تشبه احلمض 
للغوريال أكثر منه للش����مبانزي. 
وقاد قيام باحثني في معهد »ولكام 
تراس����ت س����اجنر« قرب مدينة 
كمبريدج وكلية بايلور للطب في 
هيوسنت بتعقب مجموعة العوامل 
الوراثي����ة للغوريال ألول مرة إلى 
مقارنة احلمض النووي للبش����ر 
والشمبانزي واألورانغوتان )إنسان 
الغاب(. وقالت الباحثة في معهد 
إن  أيلوين سكالي  ولكام تراست 
»العوامل الوراثية للغوريال مهمة 
ألنها تس����لط الضوء على الوقت 
الذي انحرف فيه أجدادنا عن أقرب 
أقاربهم املتطورين وجعلتنا أيضا 
التشابه واالختالف بني  نكتشف 

جيناتنا وجينات الغوريال«.
ودرس الباحث����ون أكثر من 11 
ألف جني في البشر والشمبانزي 
التغي����رات  والغوري����ال لرص����د 
اجلينية املهم����ة في التطور وفي 

ليسوسكي


