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ميشيل أوباما: باراك لم يدخن منذ عام

واش���نطن � د.ب.أ: اعت���رف 
الرئي���س األميركي باراك أوباما 
أنه ح���اول جاه���دا اإلقالع عن 
التي  الفترة  التدخني وذلك منذ 
سبقت انتخابه عام 2008 ولكن 
زوجته الس���يدة األولى ميشيل 
أوباما قالت أنها لم تشاهده يدخن 

سجائر منذ ما يقرب من عام.
ونقلت وكالة بلومبرغ لألنباء 
عن ميشيل قولها ملجموعة من 
الصحافيني »إنه حتد شخصي 
بالنس���بة ل���ه »، وأضافت »أنا 

فخورة به للغاية«.
وأشارت الى أنها لم تناقش هذا 
األمر معه، وقالت ميشيل »إنني 
لم أحثه أو أشجعه على ذلك ألنه 
عندما يفعل املرء الشيء الصحيح 

ال يحتاج لتحفيز«.

اجلراد يؤكل مطبوخا ومشويا في دول اخلليج

اللوحة التي تسببت في طالق بيكاسو بـ 40 مليون دوالر 
لندن � يو.بي.آي: بيع����ت لوحة »القراءة« 
للرسام االسباني بابلو بيكاسو بأكثر من 40 
مليون دوالر في مزاد أقامته دار »سوذيبيز« 

في لندن.
وذكرت هيئة اإلذاع����ة البريطانية »بي بي 
س����ي« ان اللوحة التي تع����ود إلى العام 1932 
وهي رس����م مللهمة بيكاسو التي غيرت حياته 

بيعت ب� 40.7 ملي����ون دوالر وكان الفائز في 
املزايدة التي دامت 10 دقائق شخصا شارك في 

املزاد عبر الهاتف.
يشار إلى ان اللوحة جتسد عشيقة بيكاسو 
السرية ماري تيريز والتر التي كانت في ال� 17 
من العمر يوم التقت بيكاسو عندما كان في ال� 45 
في باريس للمرة األولى في العام 1927، وبقيت 

عالقة بيكاسو بوالتر سرية طوال سنوات بسبب 
سنها وبسبب زواج الرسام اإليطالي.

ولم تكتشف زوجة بيكاسو أولغا كوشلوفا 
أن في حياة زوجها امرأة أخرى إلى حني عرض 
لوح����ة »الق����راءة« وعندها تف����كك زواجهما، 
وأجنبت والتر ابنة من بيكاس����و أطلق عليها 

اسم »مايا«.

»الزراعة« السعودية تحّذر من أكل الجراد الصحراوي
الزراع���ة  وزارة  ح���ذرت 
املواطنني من جمع وبيع وأكل 
اجل���راد الصح���راوي املعامل 
باملبيدات الكيميائية خلطورته 
على الصحة العامة، مؤكدة ان 
التسخني )طبخ اجلراد( يزيد 
الكيميائية  املواد  من خطورة 

وتصبح اكثر سمية.
الوزارة باملواطنني  واهابت 
الى املبادرة بابالغ اقرب مديرية 
او فرع للزراعة باملنطقة عن أي 

اعداد تشاهدها من اجلراد.
وعن اماك���ن تواجد اجلراد 
خاصة ف���ي املناطق املهجورة 

الصحراوية وهي البيئة املناسبة 
لتكون اس���راب اجلراد، حتى 
تتم مكافحته ووضع املنطقة 
حتت املراقبة حفاظا على الثروة 

الزراعية.
واك���دت ان اجل�����راد م���ن 
احلش���رات اخلطي���رة ج���دا 
عل���ى احملاصيل الزراعية وان 
اي ته����اون ف���ي االب���الغ عن 
ام��اكن تواج��د اسراب اجل���راد 
او حوري���اته يس���اعد عل����ى 
زيادة اعداده وبالتالي زي����ادة 
خط��ورته عل���ى احملاصي��ل 

الزراعي���ة.

أكدت أن تسخينه يزيد من السموم

»آبل« تبدأ بإنتاج جيل جديد من لوحة »آي باد«
 سان فرانسيسكو � أ.ف.پ: بدأت 
مجموعة »ابل« األميركية للمعلوماتية 
إنت���اج ط���راز جدي���د م���ن لوحتها 
اإللكترونية املتعددة الوس���ائط »آي 
باد«، بحسب ما نقلت صحيفة »وول 

ستريت جورنال«.

 ويتميز اجليل الثاني لهذا اجلهاز 
بأن���ه أكثر تط���ورا وفاعلية، كما أنه 
مزود بذاكرة أكبر وبكاميرا تتيح إجراء 
اجتماعات بصرية كما هو احلال مع 
هاتف »ابل« املتعدد الوظائف، بحسب 
ما أضافت الصحيفة نقال عن مصادر 

مطلعة.
 وفي آخ���ر تقرير حول املبيعات، 
أعلنت »ابل« أنها قامت ببيع 15 مليون 
جهاز »آي باد« خالل األشهر الثمانية 
األولى التي تبعت إطالق منتجها هذا 

في أبريل املاضي. 

مارك زوكربرج

 متطفل يرعب زوكربرج مؤسس موقع »فيس بوك« 

..واستخدام الفتيات لـ »فيس بوك« يصيبهن بفقدان الشهية

»غوغل« تطلق تطبيق التسوق »شوبر« لهواتف »آي فون«

واش����نطن � يو.ب����ي.آي: أظهرت 
دراس����ة جديدة أن الفتيات اللواتي 
تقضني وقتا أطول في استخدام املوقع 
االجتماعي »فيس بوك« معرضات 
بشكل أكبر خلطر اإلصابة باضطرابات 
في األكل مثل فقدان الشهية والشره 

املرضي.
وذكر موقع »فيز اورغ« العلمي 

األميركي أن الباحثني في جامعة حيفا 
توصلوا إلى ان املراهقات بشكل خاص 
قد يصنب بأضرار جسدية وعدم رضا 
عن اجسامهن واضطرابات في األكل 
مثل فقدان الشهية والشره املرضي 
مع قضائهن وقتا أطول في استخدام 

»فيس بوك«.
وكانت دراسات سابقة أشارت إلى 

أن املشارك�ة في املواقع االجتماعية 
عل����ى ش����بة االنترنت ت����ؤدي إلى 
افكار س����لبية وتزيد خطر اإلصابة 

باالكتئاب.
وأوصى الباحثون الذين شملت 
دراستهم 248 فتاة تراوحت اعمارهن 
بني 12 و19 عاما األهل مبراقبة أكثر 

الستخدام بناتهن لالنترنت. 

أ.ش.أ:   � كاليفورني���ا   
أطلق���ت ش���ركة »غوغ���ل« 
األميركية، عمالق البحث على 
اإلنترنت، تطبيق التس���وق 
»غوغل شوبر« لهواتف »آي 
الذكية، والذي يسمح  فون« 
للمس���تخدمني بالبحث عن 

املنتجات واستعراض مراجعات 
املستخدمني اآلخرين قبل شراء 

عنصر معني من املنصة.
التطبيق،  وسوف يسمح 
الذي مت إطالقه ملنصة تشغيل 
»أندرويد« املفتوحة املصدر 
العام املاضي، للمستخدمني 

بالبحث عن املنتجات بثالث 
طرق مختلف���ة، حيث ميكن 
للمس���تخدمني كتابة اس���م 
املنتج أو الضغط على صورة 
الباركود اخلاصة به أو ببساطة 

نطق اسمه.
 وسوف ميد تطبيق »غوغل 

شوبر« املستخدمني باملعلومات 
اخلاص���ة بتواف���ر املنتجات 
املوجودة عل���ى اإلنترنت أو 
التقليدية، كما  املتاج���ر  في 
سيتيح لهم مقارنة أسعارها 
مراجع���ات  واس���تعراض 
املستخدمني اآلخرين حولها. 

برلني � د.ب.أ: يعيش مارك 
زوكرب���رج، مؤس���س موقع 
»فيس بوك« الشهير للتواصل 
االجتماعي حالة من اخلوف 
بسبب ش���خص متطفل دأب 

على مطاردته.
وبدأ األمر بأن تلقى الشاب 
الذي حق���ق جناح���ا كبيرا 
العالم، رسالة  على مستوى 
إلكترونية من شخص يدعى 
براديب مانوكوندا )31 عاما( 
طلب منه مساعدة مالية ألسرته 

التي متر بأزمة مالية.

وذك���رت تقارير إخبارية 
ام���س أن تهديدات ومطاردة 
الرسالة من قبل  تبعت هذه 
امتد األمر  هذا الشخص كما 
إلى تهديد صديقة زوكربرج 

وشقيقته.
وحذرت الشرطة مانوكوندا 
أكث���ر من م���رة م���ن تكرار 
مطاردة زوكربرج ولكن هذه 
التحذي�رات لم تفلح فأصدرت 
قرارا مينعه من االقتراب من 
املليونير الشاب ملسافة 300 

ياردة.

تحطم طائرة 
عسكرية  أردنية 

ومقتل قائدها
عمان � أ.ش.أ: أعلن مصدر 
أردني مسؤول في  عسكري 
القيادة العامة للقوات املسلحة 
األردنية ع���ن حتطم طائرة 
عسكرية في رحلة تدريبية 

اعتيادية ومقتل قائدها.
 وقال املصدر في تصريح 
نقلته وكالة األنباء األردنية 
)بت���را( إن إح���دى طائرات 
س���الح اجلو امللكي األردني 
حتطمت مساء الثالثاء خالل 
التدريب مما أدى إلى حتطمها 
واستش���هاد قائده���ا املالزم 
أول طيار معن محمد خلف 

املرابحة. 


