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دبي � وكاالت: اكد راماناث���ان هاريهاران، الرئيس 
التنفيذي لش���ركة »ماكس« لألزياء، أن أكبر أس���واق 
املنطقة لتجارة األزياء اجلاهزة هي االمارات والسعودية 
والكويت، مشيرا الى أن هذه االسواق تشكل مجتمعة 

حوالي 75% من اجمالي حجم السوق.
وأوضح ف���ي تصريحات ل�»البيان االقتصادي« أن 
الش���ركة حققت معدل منو يزيد على 25% خالل العام 
املاض���ي، وأنها تخطط للحفاظ على ه���ذا املعدل في 
2013، الفتا الى أن س���وق التجزئة في الدولة يش���هد 
منوا مضطردا. وقال: ان قيمة الشركة السوقية تبلغ 
مليار دوالر، ومتتل���ك 25 متجرا في االمارات، ويبلغ 
اجمالي عدد متاجرها 226 متجرا في الشرق األوسط 

وأفريقيا والهند.
وأشار الى أن الشركة تخطط الستثمار 250 مليون 
درهم خالل 2013، الفتتاح متاجر جديدة في السعودية 
ومصر وغيرها، كما تتطلع الى التوس���ع في األسواق 
األفريقية مثل تنزانيا وكينيا عبر منح امتيازات لبعض 

الشركات.
وقال: نخطط الطالق عالمة أو اثنتني شهيرتني من 
خارج املنطقة، األمر الذي سيس���هم في تعزيز متيزنا 
عن غيرنا من شركات جتارة جتزئة املالبس االقتصادية 
في املنطقة. وقد قمنا خالل 2012 بابرام اتفاقية لتوفير 
املالبس من عالمة األزياء األميركية »شيروكي« ستطرح 

في املنطقة خالل العام احلالي.

دبي � العربية: بينت دراسة أميركية حديثة أن للعاب 
تأثي���ر مهم في املقاومة ضد االنفلونزا ملا يحتويه من 
مواد مقاومة للڤيروسات واجلراثيم وكمية هذه املواد 

تختلف حسب العمر واجلنس.
ومت في الدراس���ة التي نش���رت في دورية أبحاث 
البروتيوم التابعة للجمعية األميركية ألبحاث الكيمياء، 
فحص اللعاب لدى 180 شخصا من اجلنسني ومن جميع 
األعمار ملعرفة تركيز مواد معينة فيه، وبنفس الوقت مت 
حتري مقدرة عينة اللعاب على وقف منو الڤيروسات 

املسببة لنوعني من انفلونزا الطيور.
وبالنتيجة وجد أن اللعاب يحتوي على مواد سكرية 
بروتينية لها قدرة على مقاومة الڤيروسات واجلراثيم، 
وأن كمي���ة هذه املادة في اللعاب تزداد مع تقدم العمر 
حيث كانت أكثر كفاءة لدى من أعمارهم فوق 65 سنة 
مقارنة مع الش���باب واألطفال، كما لوحظ وجود فرق 

في كميتها حسب اجلنس.
من ناحية أخرى، لوحظ أن عينة اللعاب التي كانت 
حتتوي على مقدار أكبر من املواد البروتينية السكرية، 
كانت أكثر قدرة على وقف منو الڤيروس���ات، وهذا ما 
دفع الباحثني لالس���تنتاج بأن هذه املواد تساعد على 
زيادة مقاومة اجلسم لإلصابة باالنفلونزا وكذلك تفسر 

االختالف مبعدالت اإلصابة حسب العمر واجلنس.
يذكر أن اللعاب هو سائل شفاف يتم إفرازه من الغدد 
اللعابية املوجودة في الفم ومن الغدة النكفية، وله دور 
مهم في عملية الهضم حي���ث إنه يعمل على ترطيب 
الطعام لتس���هيل عملية مضغه وانزالقه إلى البلعوم 
واملري وكذلك يس���اعد على حتويل مادة النشاء إلى 
مواد أكثر بساطة نتيجة ألنزمي االميالز الذي يحتويه، 
وال ننسى فائدته على تنظيف األسنان وتطهيرها من 

اجلراثيم.

نيويورك � س����ي. إن. إن: قّدم عمالق اإلعالم، روبرت 
موردوخ، مدير مجموعة »نيوز كورب« طلبا قضائيا رسميا 
إلنهاء زواجه من زوجته ويندي، وذلك بعد أيام من إعالن 

شركته موافقتها على إجراء عملية انفصال داخلي.
وأكد الناطق باسم موردوخ أن األخير قرر االنفصال 
عن زوجته ويندي دين����غ، التي تزوجها عام 1999، بعد 
وقت قصير على إنهاء زواجه بطليقته آنا تورف موردوخ، 

علما أن دينغ هي زوجة موردوخ الثالثة.
ولم يتضح على الفور س����بب الط����الق بني موردوخ 
)82 عاما( ودينغ التي كانت قد وقفت إلى جانبه بش����كل 
واضح خالل السنوات املاضية مبواجهة عدة قضايا هزت 
صورته العاملية، على رأسها ملف التنصت على املشاهير 
والسياس����يني وضحايا اجلرائم م����ن قبل صحافيني في 

مؤسسات تابعة ملوردوخ باململكة املتحدة.
وكانت »نيوز كورب« قد أعلنت قبل فترة نيتها فصل 
عملياتها بحيث يصار إلى تش����كيل ش����ركتني، مع بقاء 
موردوخ مبوقع رئيس مجلس اإلدارة في الشركتني، نظرا 

المتالكه حصة الغالبية.

أ.ف.پ: بيع متثال نصفي للفنان السويسري البرتو 
جاكوميت���ي ميثل ملهمته االخي���رة كارولني في مزاد 
علني اخلميس في لوسيرن )وسط سويسرا( بسعر 
3.7 ماليني فرنك سويس���ري )ثالث���ة ماليني يورو(، 
وبيعت املنحوتة البرونزية بس���عر 3.7 ماليني فرنك 
سويسري مع الرس���وم والعموالت على ما اوضحت 
ممثلة غاليري فيش���ر في لوسيرن التي نظمت املزاد 
لوكالة فرانس برس، وكان س���عر العمل مقدرا بني 3 
و5 ماليني فرنك سويس���ري )2.5 و4.1 ماليني يورو( 
من قبل خبراء، وقالت غاليري فيشر ان التمثال انتقل 
من جامع حتف الى مجموعة سويس���رية خاصة من 
دون ان تكشف عن هوية الطرفني، والتقى جاكوميتي 
بكارولني العام 1958 عندما كانت في العش���رين وهو 
كان في السابعة واخلمسني، وقد بقي االرتباط بينهما 
حتى وفاة الفنان العام 1966، وانتقلت ملكية التمثال 
النصفي مرات عدة. وطرح في السوق للمرة االخيرة 
الع���ام 1995 عندما باعته دار س���وذبيز في نيويورك 
بسعر 32 ألف دوالر، ويعتبر البرتو جاكوميتي )1901 
� 1966( من اغلى النحاتني في العالم. وقد بيع متثاله 
»الرجل الذي يسير« في مزاد علني العام 2010 في لندن 

بسعر قياسي بلغ 104.3 ماليني دوالر.

أثارت شركة لإلنتاج اجلدل بشأن أغنية »عيد ميالد 
سعيد«، وطالبت أن تكون مخصصة »لالستخدام العام 
وفي املج����االت العامة«، وفقا لدع����وى قضائية رفعتها 

اخلميس املاضي.
وتعمل شركة »غود مورنينغ تو يو« على إنتاج فيلم 
بنفس عنوان األغنية، وتسعى أيضا السترداد أكثر من 
5 ماليني دوالر، كانت شركة »وارنر تشابيل« للموسيقى 
حصلت عليها من آالف األشخاص واجلماعات الذين دفعوا 

نقودا الستخدام األغنية.
وتدعي شركة »وارنر« للموسيقى ملكية حقوق الطبع 
والنشر لألغنية، التي دخلت كتاب غينيس لألرقام القياسية، 

كونها األغنية األشهر في اللغة االجنليزية.
ورفعت شركة اإلنتاج القضية بعد أن اضطرت لدفع 
1500 دوالر لوارنر ميوزيك كرس����وم ترخيص وجتنب 
دفع 150 أل����ف دوالر غرامة، بعد اس����تخدام األغنية في 

مشهد من الفيلم.
وجاء في الدعوى أنه »بعد 120 عاما على نش����ر حلن 
أغنية عيد ميالد سعيد ذات الكلمات البسيطة، تصر شركة 
وارنر بجرأة وبش����كل غير مشروع على احتكار حقوق 
نش����رها«، وأوضحت أن هناك أدلة يرجع تاريخها لعام 

1893 تثبت انتهاء صالحية حقوق النشر في 1921.

روبرت موردوخ مع زوجته ويندي

اإلمارات في مقدمة أسواق
األزياء اجلاهزة باملنطقة

اللعاب يساعد كبار السن
على مقاومة اإلنفلونزا

موردوخ يتقدم بطلب للطالق
من زوجته الثالثة

متثال نصفي جلاكوميتي
يباع بسعر ثالثة ماليني يورو

»عيد ميالد سعيد«
تثير جدالً بأميركا

شرطة دبي تعيد 70 ألف دوالر 
لزائرة بعد رميها في القمامة

قال القائد العام لشرطة دبي الفريق ضاحي خلفان 
متيم، إن ش���رطة دبي تراعي احلاالت اإلنس���انية في 
البالغات التي تتلقاها مثل حالة زائرة أجنبية نسيت 
70 ألف دوالر في غرفتها بأحد الفنادق، وتذكرت أثناء 
وجودها في املطار واتصلت بغرفة عمليات ش���رطة 

دبي.
وأضاف أن دورية من الشرطة انتقلت إلى املكان فورا 
وتب���ني أن املرأة تركت النقود في حقيبة داخل خزانة 
املالبس، وليس في خزنة النقود واألمانات في الغرفة، 

وغطتها بأكياس فارغة حتى ال يلتفت إليها أحد.
وأش���ار إلى أنها ش���خصيا لم تنتب���ه إلى نقودها 
وغ���ادرت، وحني وصلت الدورية ل���م جتد النقود، إذ 
مت تنظيف الغرفة متاما، فس���أل رجال الشرطة إدارة 
الفندق وعلموا أن مس���ؤولي النظافة أخلوا مهمالت 
النزيل���ة وألقوها في صنادي���ق القمامة التي أفرغتها 

بدورها سيارات البلدية.
وتابع أن رجال الشرطة لم ييأسوا وتعقبوا سيارة 
البلدي���ة بعد التعميم على رقم لوحتها، ثم طلبوا من 
السائق العودة إلى الفندق، ومت تفريغ النفايات وبحث 
عم���ال النظافة في القمامة حتى عث���روا على حقيبة 
الدوالرات التي سلمت لصاحبتها وسط حالة من ذهول 

انتابتها.
وأكد ضاحي خلفان أن رجال الش���رطة يتصرفون 
تلقائيا في احلاالت اإلنسانية مثل حالة امرأة استغاثت 
بغرفة العمليات في الرابعة فجرا أثناء سيرها مبركبتها 
في مفترق طرق قريب من بيتها، ثم اختفى صوتها ولم 
ترد على االتصال الذي ورد إليها من رجال الش���رطة 

حتى ميكنهم حتديد مكانها.

مراهق يصنع صوراً ألشخاص بحجم عقلة اإلصبع
وكاالت: رغم أن عمره لم 
يتج���اوز 14 عام���ا، فقد حاز 
املراهق »زيف هوفر« شهرة 
واسعة عبر اإلنترنت بفضل 
صوره املبهرة. متكن املصور 
الفوتوغراف���ي »هوفر«، من 
والية »ماساتشوستس«، من 
صنع صور ألشخاص يبدون 
فيها بحجم عقل���ة اإلصبع، 
ليحظى بش���هرة كبيرة عبر 

العالم االفتراضي.
وقد أوضح »زيف« خطوات 

عمله املعق���د وكيفية إبداعه 
التي تب���دو كأحالم  للصور 
القص���ص اخليالي���ة، حيث 
تنطوي عمليته اإلبداعية على 
التقاط صورة اخللفية أوال، ثم 
تصغير صور الناس في إضاءة 
مماثلة، والتالعب بالصور من 
خالل الفوتوش���وب وضبط 
األلوان لتتماش���ى اخللفية 
مع الصور. ويستغرق إعداد 
الصور وقتا طويال، حيث يبدو 
بعضها وكأنها لوحات فنية 

مرسومة.
كان���ت موهبة »زيف« قد 
بدأت في الظهور في سن ال� 
8 حي���ث كان يلتقط صورا 
رائعة باستخدام كاميرا هاتف 
جوال لفتت انتباه عائلته التي 
عملت عل���ى رعايته وتنمية 
مهاراته الفنية حتى احترف 
التصوير وامتلك كاميرا  فن 
للصور الفوتوغرافية وأخرى 
للڤيديو يطلق عليهما اس���م 

»بيتسي« و»ديانا«.

كيت ميدلتون

جنيڤر أنستون

جنيڤر أنستون تغار من شعر كيت ميدلتون

لندن � وكاالت: على الرغم من 
تسبب املمثلة الشقراء جنيڤر 
أنستون في اجتياح قصة شعر 
التسعينات،  »راش����يل« فترة 
 »Friends« اعترفت بطلة مسلسل
بأنها تغار من مظهر شعر امرأة 
أخرى، أال وهي دوقة كمبريدج 
كيت ميدلتون. وقالت أنستون 
عن شعر ميدلتون في حوارها 
مع مجلة »Marie Claire«: »هل 
إنها  تصفف شعرها بنفسها؟ 
أمرا في غاية الصعوبة  تفعل 
بأن تدقق ف����ي التفاصيل بهذا 
الش����كل، فعندما أواجه يوما 
عصيبا مع شعري ينتهي بي 

املطاف باستخدام التوكة«.
وقالت أنستون عن تسريحة 
شعر »راش����يل«: »قصة شعر 
راش����يل كانت مأساة، سألعن 
الش����عر )كري����س  مصف����ف 
ماكميالن( ف����ي كل مرة يجف 

بها شعري.
كان يتطلب األمر استخدام 
ثالث����ة أمش����اط ش����عر، كان 
األمر أش����به بإج����راء عملية 

جراحية«.
أم����ا بخص����وص حياته����ا 
اليومية فأكدت أنس����تون أنها 
حتب ترك شعرها كما هو: »أنا 

كائن يعيش على التعود، أحب 
شعري منسدال، أحب شعري 
أكثر عندما أتركه كما هو على 
طبيعته«. وأكدت أنستون أن 
تهذيب شعرها يتطلب الكثير 
من اجلهد قائلة: »لدي ش����عر 
مموج ومجعد مثل اليونانيني 
الوقت أصيب  القدماء، وم����ع 

بالتلف بس����بب الكي وبكرات 
الش����عر وتطويل����ه بالزوائد، 
وهي األش����ياء التي أعتقد انها 
األكثر ضررا. ال أستطيع إطالة 
شعري ألنه يستمر في التقصف، 
حتى عندما كان طويال لم يبُد 
طويال ألن أطرافه كانت رفيعة 

للغاية«.


