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كشفت دراسة جديدة عن متوسط الرواتب 
في مجموعة من قطاعات العمل في منطقة 
ال��ش��رق األوس����ط، لتعطي ف��ك��رة ع��ن أكثر 

االختصاصات درا للمال في املنطقة.
واعتمدت الدراسة على استطالع للرواتب 
في الشرق األوس��ط ش��ارك فيه أكثر من 100 
ألف شخص من مرشحي مجموعة التوظيف 
“مايكل بيج” التي تتخذ من دول��ة اإلم��ارات 

العربية املتحدة مقرا لها.
وفيما يلي أهم الوظائف التي حتظى برواتب 
كبيرة أو جيدة في الشرق األوسط بحسب ما 

ورد في موقع “واتس أون«:

املالية واحملاسبة
املدير املالي: 60 ألف درهم إماراتي )16600 

ألف دوالر شهريا(
مدير الضرائب: 32500 درهم إماراتي

مدقق حسابات رئيسي: 21 آالف دره��م 
إماراتي

محاسب مبتدئ: 10 آالف درهم
)Digital( القطاع الرقمي

رئيس التسويق الرقمي: 47،500 درهم 
إماراتي

مصمم ال��غ��راف��ي��ك وال���رس���وم املتحركة: 
21،500 درهم إماراتي

مسؤول التسويق الرقمي: 13 آالف درهم 
إماراتي

قطاع التكنولوجيا
رئ��ي��س ق��س��م تكنولوجيا امل��ع��ل��وم��ات: 

42500 درهم إماراتي
مهندس احلماية األمنية: 22،500 

درهم إماراتي
مدير الدعم الفني: 26 ألف درهم إماراتي

محلل البيانات: 20 ألف درهم إماراتي
قطاع التجزئة

رئيس التسويق : 30،000 درهم إماراتي
مدير املنطقة: 27،000 درهم

م��دي��ر املتجر امل��س��اع��د: 14000 دره���م - 
20.000 درهم إماراتي

منسق املبيعات: 9 آالف دره��م - 13 ألف 
درهم إماراتي

املوارد البشرية
رئيس قسم املوارد البشرية: 50 ألف درهم 

إماراتي
مدير املوارد البشرية: 28 ألف درهم إماراتي
مدير املوارد البشرية: 12 ألف درهم إماراتي

الشؤون القانونية
رئيس القسم أو مكتب قانوني:  100 ألف 

درهم إماراتي
مساعد أول )نائب الرئيس(: 55 ألف درهم 

إماراتي
مساعد ثان: 35 ألف درهم إماراتي

خبير قانوني: 25 ألف درهم إماراتي

املبيعات والتسويق 
مدير املبيعات: 55 ألف درهم إماراتي

مدير التسويق: 48 ألف درهم إماراتي
مدير احل��س��اب الرئيسي: 29 أل��ف دره��م 

إماراتي
مدير العالمة التجارية: 26 أل��ف دره��م 

إماراتي

كليوباترا في عمل سينمائي جديد.. 
أجنلينا جولي أم ليدي غاغا؟

ذك���رت تقارير فنية، م��ؤخ��را، أن واح���دة من 
النجمتني األميركيتني أجنلينا جولي وليدي غاغا، 
قد جتسد دور امللكة املصرية القدمية كليوباترا 
في عمل سينمائي جديد، وس��ط ج��دل ح��ول لون 

الشخصية التاريخية.
وتساءل نقاد فنيون ومهتمون بعلم التاريخ، 
ح���ول م��ا إذا ك��ان��ت النجمتان تشبهان امللكة 
كليوباترا، وطرحت عدة أسئلة حول ما إذا كانت 
آخر حاكمة في األس��رة املقدونية بيضاء اللون أم 

سمراء.
وبحسب موقع “فوكس”، فإن ممثالت بيضاوات 
هن الالئي أدين دائما دور كليوباترا؛ مثل كلوديت 

كولبير وفيفيان الي وإليزابيث تايلور.
وسرى االعتقاد لفترة طويلة أن أصول كليوباترا 
تعود إلى اليونان، لكن علماء آثار عثروا في 2009 

على رف��ات شقيقة امللكة في تركيا فوجدوا أنها 
إفريقية. ومبا أن شقيقة كليوباترا إفريقية، فإنه 
من الوارد بقوة أن تكون امللكة إفريقية أيضا، وهذا 

يعني أن البشرة السمراء هي املرجحة.
وقبل ع��ام من حصول ه��ذا االكتشاف، متكنت 
عاملة اآلثار املصرية،سالي آن آشتون، من تصميم 
صورة تقريبية لكليوباترا عبر االعتماد على تقنية 

ثالثية األبعاد.
وظهرت امللكة كليوباترا ببشرة س��م��راء، في 
ال��ص��ورة التقريبية، وه��و ما يعني أن البطالت 

البيضاوات لسن مناسبات للعمل
وتثير األعمال السينمائية التاريخية في الغالب 
جدال حول انتقاء املمثلني، السيما حني يتعلق األمر 
بتجسيد أدوار شخصيات تاريخية عاشت قبل 

آالف السنني وال توجد أي صورة تكشف مالمحها.

يبدو أن خواكني غوزمان لويرا 
املعروف باسم إل تشابو، واملتهم 
بأنه املسيطر على جتارة املخدرات 
في املكسيك،كان مهتما بإخراج 
فيلم ع��ن ق��ص��ة ح��ي��ات��ه ف��ي ع��ام 
2007، قبل فترة طويلة من لقائه 
املعروف مع املمثل األميركي شون 
بن واملمثلة املكسيكية كيت ديل 

كاستيلو في عام 2015.

وقال أليكس سيفوينتس الذي 
وصف نفسه ذات يوم بأنه “اليد 
اليمنى” لغوزمان إنه كان على علم 
مبشروع فيلم جرى التخطيط له 
بينما كان يعيش مع غوزمان في 
جبال والية سينالوا وهي مسقط 
رأس غ��وزم��ان ب��ني عامي 2007 

و2009.
وس��ي��ف��وي��ن��ت��س امل���ول���ود في 
كولومبيا هو واحد من بني حوالي 
عشرة شهود أدلوا إلى اآلن بإفادات 
ضد غوزمان بعدما عقدوا صفقات 
مع مدعني أميركيني في محاكمة 

فتحت نافذة على العالم السري 
ل�عصابة سينالوا، إح��دى أقوى 
ع��ص��اب��ات تهريب امل��خ��درات في 

العالم.
وج���رى تسليم غ��وزم��ان )61 
ع��ام��ا( إل��ى ال��والي��ات املتحدة في 

عام 2017 حيث يواجه اتهامات 
بتهريب الكوكايني والهيروين 
ومخدرات أخرى إلى البالد بصفته 
زع��ي��م ال��ع��ص��اب��ة. وي��ح��اك��م أم��ام 
محكمة احتادية في بروكلني منذ 

نوفمبر املاضي.

وظهرت أح��الم ملك املخدرات 
إل تشابو بقصة عن حياته على 
شاشة السينما ألول م��رة بعدما 
كتب بن قصة ملجلة رولينغ ستون 
في عام 2016 عن سفره مع ديل 
كاستيلو مل��ق��اب��ل��ة غ���وزم���ان في 

مخبئه بالغابة بعد فترة قصيرة 
م��ن ه��روب��ه م��ن سجن مكسيكي 
ع��ن ط��ري��ق ن��ف��ق، وف��ق��ا ل��وك��ال��ة 

“رويترز«.
وكشفت دي��ل كاستيلو، التي 
لعبت دور مهربة م��خ��درات في 
مسلسل تلفزيوني مكسيكي شهير، 
بعد نشر املقال مباشرة أن اللقاء مت 
ألن فريق محامي غوزمان اتصلوا 

بها بخصوص الفيلم احملتمل.
وب��ع��د أن أل��ق��ي ال��ق��ب��ض على 
غوزمان مرة أخرى في عام 2016، 
قال املدعي العام املكسيكي آنذاك 
أرل���ي ج��وم��ي��ز إن ات��ص��االت��ه مع 
“املمثالت واملنتجني” كانت “عامال 

مهما ساعد في حتديد مكانه«.
وقال سيفوينتس أمس االثنني 
إن زوج��ت��ه ح��ث��ت غ���وزم���ان في 
البداية على عمل فيلم عن سيرته 

الشخصية في عام 2007.
وق����دم ل��ل��م��ح��ل��ف��ني ك��ذل��ك في 
شهادته حملة عن حياة غوزمان 

كهارب في اجلبال.

حلم »إمبراطور الكوكايني« قبل االعتقال..
فيلم يروي قصة حياته
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أعلى الوظائف دخاًل  في الشرق األوسط

موسوعة غينيس »تهنئ«
البيضة صاحبة الرقم القياسي

قدمت موسوعة غينيس لألرقام القياسية، تهنئة 
“طريفة” لبيضة استطاعت أن حتظى بأكبر عدد 
على اإلطالق من حاالت اإلعجاب في موقع التواصل 

االجتماعي “إنستغرام«.
وذكرت املوسوعة في تدوينة على فيسبوك، أن 
ص��ورة البيضة متكنت من التفوق على الصورة 

الشهيرة لعارضة األزياء كيلي جينر.
world_ وحققت الصورة التي نشرها حساب
record_egg حتى كتابة هذه السطور أكثر من 
37 مليون إعجاب Like، األمر الذي جعلها تتفوق 
على الرقم املسجل لصالح جينر، البالغ 18 مليون، 

وتتعلق بوالدة طفلتها ستورمي العام املاضي.
ومع الصورة، نشر احلساب: “دعونا نسجل 
رقما قياسيا جديدا ألكثر ص��ورة حتقق إعجابا 
على إنستغرام، ونحطم رقم كايلي جينر البالغ 18 

مليونا«.
جدير بالذكر أن الصور نشرت في الرابع من 
يناير اجلاري باحلساب الذي يحظى ب�2.9 مليون 

متابع.
وردا على الصورة، نشرت جينر على حسابها 
في إنستغرام، فيديو ظهرت فيه وهي حتطم بيضة، 

وفق ما نقل موقع “سي إن بي سي«.

كشفت بحوث طبية، أن الصيام 
يساعد بشكل كبير على الوقاية 
من أم��راض السرطان أو العالج 

منها حني يكون اإلنسان مصابا.
وبحسب ما نقل موقع “ميديكال 
نيوز توداي”، فإن الصيام يحارب 
السرطان من خالل خفض مقاومة 
األنسولني ومستويات االلتهاب 

في اجلسم.
وأض���اف امل��ص��در أن الصيام 
يعمل على م��ح��ارب��ة مضاعفات 
تنجم عن أم��راض مزمنة تصيب 
اجلسم مثل السمنة وداء السكري 
م��ن ال��ن��وع الثاني وه��م��ا سببان 

بارزان من أسباب السرطان.
ويستوجب الصيام الصحي 
ع��دم تناول أي سعرات حرارية 
خ���الل ف��ت��رة م��ح��ددة ت��ص��ل إل��ى 
س��اع��ات أو االك��ت��ف��اء ب��ق��در قليل 

ج��دا منها. ويضيف العلماء أن 
الصيام يجعل خاليا السرطانأكثر 

استجابة خالل اخلضوع للعالج 
ال��ك��ي��م��اوي��ة، ف��ض��ال ع��ن حماية 

اخل���الي���ا ال��س��ل��ي��م��ة ف���ي اجل��س��م 
وتعزيز نظام املناعة.

وفي سنة 2014، أجرت املكتبة 
الوطنية األميركية للطب، جتربة 
ملعرفة ما إذا ك��ان الصيام يعزز 
مقاومة ف��ئ��ران ال��ت��ج��ارب ملرض 
السرطان، وقام الباحثون برصد 
التغييرات التي حصلت في اخلاليا 

اجلذعية للحيوان.
ووج��د الباحثون أن الصيام 
مل��دة ت��ت��راوح بني يومني وأربعة 
أي��ام ساعد اخلاليا اجلذعية لدى 
الفئران على مقاومة املضاعفات 
الناجمة ع��ن ال��ع��الج الكيماوي 

للسرطان.
ف��ض��ال ع���ن ذل����ك، اس��ت��ط��اع��ت 
ال��ف��ئ��ران ال��ت��ي ج��رى إخضاعها 
للصيام، أن تقوم بتجديد خالياها 
اجلذعية على نحو أفضل، وهذا 
يعني أن منفعة الصيام ال تقتصر 
على الوقاية فقط من املرض الفتاك

الصيام يحارب السرطان

بينما كانت تلقي له الطعام في 
املختبر الذي تعمل به، قام متساح 
ضخم بطول 17 قدما بسحب عاملة 

أحياء إندونيسية وافتراسها.
ديسي تاو البالغة من العمر 44 
عاما، كانت تلقي بقطع اللحم إلى 
التمساح “ميري” ي��وم اجلمعة 
عندما التقطها بفكيه، والتهمها وهي 

على قيد احلياة.
وعثر على التمساح املفترس في 
ذلك الصباح، مع بقايا عاملة األحياء 
اإلندونيسية بني فكيه في مختبر 
األبحاث الواقع شمالي سوالويسي 
في إندويسيا. واكشتف العاملون 
في املختبر، احلادثة املروعة، بشكل 
متأخر ذلك الصباح، بعد أن شاهدوا 

أشياء غريبة تطفو على سطح املاء.
ويعتقد احملققون أن التمساح 

استند على قدميه وقفز حوالي 8 
أق��دام ليتمكن من اإلمساك بالعاملة 

الضحية وج��ره��ا إل��ى امل���اء، قبل 
افتراسها.

عاملة أحياء تفقد حياتها بني فكي متساح


