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البشرية عرفت صناعة اجلنب

منذ أكثر من 8 آالف سنة

سعودي يعقد قرانه على زميلته 
بني متسوقي »كارفور جدة«

ثقب اللسان وتثبيت حلى 
مغناطيسية قد تودي بحياتك

تكنولوجيا للكشف عن أمراض 
األطفال قبل والدتهم

القبض على القرد األنيق في تورنتو

أول امرأة شابة حتصل على كرس 
األستاذية في »الكوالج دي فرانس«

َحكم إماراتي يطرد العبًا ويستدعيه 
من املدرجات إلكمال املباراة!

رجل يطعن 22 تلميذًا
في مدرسة  بأحد أقاليم الصني

وكاالت: فاجأ احلكم اإلماراتي عبداهلل راشد الوسط الرياضي 
بإشهاره البطاقة احلمراء في وجه العب الوحدة حامد الكمالي 
خ����ال مباراة الفريق مع غرميه الع����ن بدوري الرديف قبل أن 
يتراجع عن قراره الحقا ويستدعي الاعب من املدرجات إلكمال 
املباراة! وكان احلكم قد احتسب ركلة جزاء للعن أواخر الشوط 
األول وط����رد الكمالي من امللعب بس����بب ارتكابه مخالفة ضد 
املهاجم محمد سالم غير أن احلكم الرابع إبراهيم سلطان تدخل 
عبر االتصال الاسلكي وأقنع عبداهلل راشد بالعدول عن قراره 
واحتساب خطأ ملصلحة الوحدة في منتصف امللعب بداعي وجود 
مخالفة سبقت خش����ونة الكمالي ضد سالم. وأثار قرار احلكم 
بإعادة العب الوحدة املطرود إلى امللعب وإلغاء ركلة اجلزاء التي 
كان قد احتس����بها للعن، غضب اجلهازين الفني واإلداري في 
نادي العن لتشتعل املدرجات بصيحات االستهجان ضد طاقم 
التحكيم مما أدى إلى توقف اللعب خمس دقائق في املباراة التي 

أقيمت الثاثاء املاضي ضمن اجلولة الثانية عشرة.

بي.بي.سي: أعلنت وسائل اعام صينية أمس األول ان رجا 
طعن بسكن 22 تلميذا ومعلمتهم في احدى املدارس االبتدائية 

في اقليم هينان وسط الصن.
وقالت وكالة شينخوا الصينية لألنباء إن احلادث وقع عند 
مدخل املدرسة الواقعة في قرية تشينبينغ في اقليم هينان، اال 

انها لم تدل بأي تفاصيل اخرى عن حاالت املصابن.
واضافت الوكالة ان الشرطة ألقت القبض على رجل يبلغ من 
العم����ر 36 عاما لعاقته باحلادث. ويعتبر هذا الهجوم االحدث 
في سلسلة من الهجمات املماثلة التي استهدفت اطفال املدارس 
في مناطق متعددة من الباد. ونقلت وكالة اسوشييتيد برس 
عن ضابط ش����رطة قوله إن الهجوم وق����ع عندما كان التاميذ 
يتوجهون الى صفوفهم. ونقلت الوكالة ذاتها عن مسؤول في 
املستشفى احمللي قوله إن الرجل هاجم سيدة مسنة اوال، ثم بدأ 
بطعن االطفال قبل ان يتمكن رجال االمن من االمساك به. واضاف 
املس����ؤول ان اثنن من االطفال املصابن نقلوا الى مستشفيات 

افضل جتهيزا وامكانات.

لندن � أ.ش.أ: خلصت دراسة جديدة الى ان اإلنسان عرف 
صناعة اجلنب وتناولها منذ اكثر من 8 آالف سنة، حيث وجد 
باحثون من خال استخدام حتليل كيميائي ان أول نوع من 
اجلنب مت���ت صناعته في أوروبا الش���مالية كان في األلفية 

السادسة قبل املياد.
وكشف أول دليل ال شك فيه أجراه مجموعة من الباحثن 
بجامعة بريستول باململكة املتحدة ونشرت نتائجه في دورية 
نيتشر العلمية ان البشر عرفوا صناعة اجلنب ومذاقه الطيب 
في عصور ما قبل التاريخ منذ أكثر من 8 آالف سنة مضت، 
وذلك من خال حتليل األحماض الدهنية املس���تخرجة من 
الفخار غير املطلي الذي تتخلله ثقوب صغيرة مت استخراجها 
من املواقع األثرية في پولندا، حيث اكد الباحثون أن منتجات 

األلبان كانت تصنع في هذه األوعية اخلزفية.
وذكر الباحثون ان طبيعة املناخل لها شكل مماثل ملصافي 
اجلنب احلديثة ف���ي عصرنا احلالي، والتي تقدم أدلة دامغة 

على أن هذه األواني استخدمت خصيصا لصنع اجلنب.
وقال البروفيسور ريتشارد ايفرشيد، قائد فريق البحث 
بجامعة بريستول انه من اجلدير بالذكر إلقاء نظرة عميقة 
على أساليب غذاء اإلنسان القدمي وتقنيات معاجلة األغذية 
التي أدت الى حفظ تلك الدهون العتيقة في األواني اخلزفية 

األثرية والتي وفرت لنا تلك الدالئل.

جدة � وكاالت: ش���هد مركز كارفور بحي السليمانية في 
جدة عقد قران ش���اب س���عودي على زميلة العمل باملركز 
نفسه في ظل حضور مس���ؤولي وزماء العمل ومتسوقي 
املرك���ز ومبباركة من القنصل الفرنس���ي الذي متت دعوته 

حلضور املناسبة.
وكان الش���اب الذي عمل باحد مراكز كارفور خال فترة 
ابتعاثه بفرنسا ليوفر لنفسه دخا اضافيا وعينته الشركة 
نظير اتقانه العمل واجادته اللغة الفرنسية احد تنفيذييها 
في ادارة كارفور بالس���عودية بعد انتهاء بعثته قد وجد في 

احدى الزميات بالعمل مواصفات فتاة احامه.
ودون ترتيب مسبق قرر الشاب التوجه الى منزل زميلته 
وطلب يدها من والديها فكانت االجابة بالقبول ومت االتفاق 

على كامل التفاصيل بحسب صحيفة »أنحاء«.
وتقدي���را للمكان ال���ذي جمعهما، أمت الزوجان مراس���م 

مناسبتهما السعيدة حتت سقف املركز بن زمائهما.

واش���نطن � أ.ش.أ: يلهث كثيرون وراء أحدث التقليعات 
وصيحات املوضة إال أن البع���ض منها قد يكون قاتا، فقد 
دقت دراس���ة طبية ناقوس اخلطر من أن جلوء البعض إلى 
ثقب اللسان وتثبيت بعض احللي الصغيرة املغناطيسية قد 
يودي بحياتهم. وحذر الباحثون من أنه في حال ابتاع هذه 
القطعة املغناطيسية بطريق اخلطأ ميكن أن تشكل أخطارا 

صحية بالغة لإلنسان من أهمها ثقب املعدة والوفاة.
يأتي ذلك ف���ي الوقت الذي حذرت فيه الدراس���ة من أن 
حوادث ابتاع األجسام املغناطيسية أصبحت أكثر شيوعا 
بع���د أن كانت في املاضي من احلوادث نادرة احلدوث وذلك 
بس���بب تنامي صحيات تثبيت بعض احللي املغناطيسية 

واملعدنية في الفم واللسان.

نيويورك � سي ان ان: أشار تلخيص لتقرير من املتوقع 
صدوره مطلع العام املقبل الى توصل األطباء ملعرفة السيرة 
الصحية للطفل قبل والدته من خال دراسة التكوين اجليني 
للوالدين حتى قبل عملية احلمل. وأش���ار تلخيص التقرير 
الذي سينش���ر على مجلة تامي األميركية في عددها لش���هر 
يناي���ر 2013، الى ان األطباء متكنوا م���ن الوصول الى فهم 
معمق للخارطة اجلينية جلسم اإلنسان او ما يعرف ب� »دي 
ان اي« متكنهم من ماحظة وتوقع السيرة الصحية للطفل 
منذ حلظة والدته. وج���اء في التقرير ان هذه التكنولوجيا 
اجلديدة تقوم على تكوين خارطة جينية بالغة التعقيد او 
ما يس���مى ب� »التسلسل اجليني« واملستأصلة من اخلارطة 
اجليني���ة لكا األبوين حيث ميكن حتديد اجلينات املفقودة 
وعددها وانعكاسات ذلك على رفع احتمال اإلصابة بأمراض 
مثل السرطان. وبننّ التقرير ان تكنولوجيا التسلسل اجليني 
ميكن من خالها اكتشاف االختاالت اجلينية التي ميكن من 

خالها حتديد التشوهات اخللقية للمولود.
وأش���ار التلخيص الى ان التقرير سيكشف عند صدوره 
العديد من الوس���ائل التي ميكن خلارطة التسلسل اجليني 
الكشف عنها وهل ميكن استخدامها في سبيل احليلولة دون 

اصابة الطفل بأمراض مزمنة او تشوهات خلقية.

تورنتو � وكاالت: اثار قرد عمره خمس���ة اش���هر يرتدي 
معطفا انيقا دهش���ة املتسوقن في ساحة انتظار السيارات 
مبتجر ايكيا في تورونتو، وقال مس���ؤولون االثنن انه مت 
استدعاء الشرطة الى متجر االثاث بعد ظهر االحد في كبرى 
املدن الكندية سكانا بعد ان هرب القرد من قفصه وبدأ يتجول 
في ساحة انتظار الس���يارات واضافوا ان القرد سينقل الى 
محمية للحيوانات. وقالت برونوين بيدج وهي من الشهود 
ان القرد الذي اتضح انه من نوع املكاك بدا خائفا بينما كان 
يتجول بن عدد متزايد من الناس، وتابعت الذاعة »س���ي.

بي.سي« ادركنا سريعا انه قرد يرتدي معطفا وحفاضة، كان 
هذا غريبا جدا« وسلم مالكو القرد واسمه داروين احليوان 

الى السلطات التي ستتبرع به الى محمية للقردة.

باريس � أ.ش.أ: ألول مرة يخصص »الكوالج دي فرانس« 
واحد من أكبر املعاهد التعليمية الفرنسية كرس االستاذية 
الدائم للعاملة الشابة »اديث هيارد« البالغة من العمر 47 عاما 
املتخصصة في العلوم الوراثية والبيولوجية العصبية التي 
درستها ملدة 20 عاما وركزت فيها على اكتشاف الكروموزوم 
»إكس« في اخلايا والتغيرات التي تطرأ عليه وانقس���امه 

وذلك عند تشريح احلمض النووي.
وبدأت »اديث« حياتها بدراسة املوسيقى وهي في السابعة 
من عمرها ثم اجتهت بعد ذلك لدراس���ة العلوم البيولوجية 
وقد تخصصت في علم الوراثة ملعرفة أسباب مرض السرطان 
والعوام���ل التي تؤدي اليه ثم التحقت مبعهد باس���تير في 
فرنسا الستكمال دراستها في كروموزوم اكس والذي يفقد 
نش���اطه في إحدى اخلايا وقد أجرت جتاربها على الفئران 
وظلت متارس أبحاثها ودراساتها ملدة 20 عاما على احليوانات 

الثديية وعلى النباتات ملعرفة األسباب الوراثية.

العريس يضع دبلة قرانه في يد عروسه 

إدمان الـ »فيسبوك« يزيد اإلنفاق واإلقبال على الطعام

الذين يركزون على التواصل مع 
أصدقائهم واملقربن لهم عبر هذه 

الشبكات.
وأضافت الدراسة أن املستهلكن 
الفئات عرضة لتناول  أكثر  هم 
وجبات خفيفة غير صحية بعد 

تصفح شبكة التواصل.
وارتبط استخدام »فيسبوك« 
بارتفاع معادل كتلة اجلسم وزيادة 
الشراهة في اإلقبال على تناول 
الطعام باإلضافة إلى اس���تغال 
بطاق���ة االئتمان بصورة كبيرة 

في اقتناء سلع استهاكية.

تأثير سلبي وضار على سلوك 
اإلنسان.

التواص���ل  وتع���د ش���بكة 
االجتماع���ي )فيس���بوك( م���ن 
التواصل  أكبر مواقع ش���بكات 
االجتماعي حيث تضم أكثر من 
مليار مستخدم نشط حيث توصل 
إلى  السابقة  الدراسات  عدد من 
أن األش���خاص الذين ينتظمون 
في اس���تخدامها قد تؤثر سلبا 
النفس  على قدراتهم في ضبط 
خاصة فيما يتعل���ق بالعادات 
االستهاكية باملقارنة باألشخاص 

نيوي���ورك � أ.ش.أ: ح���ذرت 
أن اإلفراط  دراس���ة حديثة من 
التواصل  في استخدام شبكات 
االجتماعي )فيسبوك( يقلل من 
قدرة اإلنسان على ضبط النفس 
أمام املغريات خاصة فيما يتعلق 

بالطعام أو االنفاق.
أن  الباحث���ون  وأوض���ح 
التواصل  االستعانة بش���بكات 
االجتماعي ميك���ن أن يكون لها 
تأثير إيجابي من حيث احترام 
ال���ذات إال أنه في ح���ال اإلفراط 
وس���وء اس���تخدامها يكون لها 

»غوغل بلس« حتتفل برأس السنة
بـ 18 ميزة لألندرويد و»آي أو إس«

منخفضة، فكل ما يحتاجه الشخص 
 KB 150 عرض نطاق ترددي قدره

كيلو بايت إلجناح هذه العملية.
ومن اإلضافات اجلديدة إمكانية 
قيام ومتابعة التنبيهات واإلخطارات 
اجلديدة داخل الشبكة دون احلاجة 

لفتح قفل الهاتف.
 »Events � أما خاصية »األحداث
فهي متنح املستخدم اآلن إمكانية 
إرسال دعوات إلى عدد من املدعوين 
ومعرفة األشخاص الذين شاهدوا 
أو لم يشاهدوا هذه الدعوات، كما 
 Google +« أصب����ح تبادل راب����ط
Events« أكثر سهولة، ويوجد هذا 
التحديث حاليا مبتجري التطبيقات 

اخلاص بشركتي غوغل وآبل.

تتي����ح   »subscribe« اش����تراك 
للمستخدم اس����تقبال اإلخطارات 
القادمة من الدوائ����ر اخلاصة به 

ومتابعة أصدقائه.
 Hangouts« أما بالنسبة خلدمة
On Air« فقد حصلت على حتسن 
طفيف، حيث يستطيع الشخص 
فتح الشاشة بأكملها وإخفاء شريط 
العرض، ولكن ش����ريطة التحدث 

بالڤيديو مع شخص واحد فقط.
وفيما يتعلق بخدمة الدردشة 
اجلماعية »Google+ Hangouts« فقد 
تلقت حتديثات هامة، حيث أصبح 
القيام مبحادثات ڤيديو  باإلمكان 
جماعية حتى في أماكن لديها نطاق 
ترددي منخفض »سرعة انترنت 

دبي � العربية: تستعد املؤسسة 
املعلوماتي����ة األميركية »غوغل« 
امليادية،  السنة  الحتفاالت رأس 
من خال حتديثات أطلقتها لشبكتها 
الش����هيرة »غوغل  االجتماعي����ة 
بل����س«، للنظامن التش����غيلين 
»أندروي����د« و»آي أو اس«، ولكن 
التحديثات يستهدف  معظم هذه 
األجه����زة النقال����ة املعتمدة على 
نظام تشغيلها النقال »أندرويد«. 
 »+ Google« وق����د تلقت ش����بكة
حتديثات ومميزات جديدة عددها 
18 ميزة، من ضمنها حتس����ينات 
للتطبيقات النقالة ومحادثة الڤيديو 
اجلماعية »Hangouts«، وتطبيق 
األحداث »Events« والصور وغيرها 
الكثير. وأبرز هذه املزايا، إمكانية 
االحتفاظ بنسخة احتياطية بكامل 
حجمها للص����ور املوجودة داخل 
 Instant« الفوري التحميل  خدمة 
Upload« بدقة 2048 بيكسل، مع 
منح مس����احة تخزينية مجانية 
قدرها 5 غيغابايت حلفظ الصور 
داخل السحابة التخزينية اخلاصة 

بالشركة »غوغل درايف«.
إلى جانب دعم تطبيق »غوغل 
بلس« للصور البانورامية ب� 360 
درجة، وبذلك بإمكان املس����تخدم 
عرض الصور الت����ي مت التقاطها 
بالكاميرا مبيزة التصوير اجلديدة 
»Photo Sphere« املشابهة خلاصية 
»ستريت فيو«، والتي تتطلب ترقية 
اجلهاز النقال إلى نسخة »أندرويد 
4.2 � جيل����ي ب����ن«، بجانب دعم 
التطبيق مللفات الصور املتحركة 
املعروفة باس����م »GIF« وإمكانية 
إضافة الصور املتحركة إلى خاصية 

األحداث.
باإلضاف����ة إل����ى إمكانية عمل 

جيجار وليا جيجار

أقل راتب في العالم..
3  دوالرات في السنة!

القاهرة: اكد موقع »ويرد ايشا نيوز« ان االختني الهنديتني أكو 
جيجار وليال جيجار تتقاضيان الراتب االقل حول العالم حيث يبلغ 

راتبهما السنوي 3 دوالرات فقط.
االخت الكبرى ليال تستيقظ كل يوم في السادسة صباحا لتتوجه 
مع اختها الصغرى أكو الى الشركة الهندية اخلاصة التي تعمالن 

بها في تسليك املراحيض وذلك مقابل وجبة غداء في الساعة 
الواحدة ظهرا و3 دوالرات طوال السنة.

االختان استمرتا في عملهما باقل راتب ممكن طوال الـ 40 سنة 
املاضية ولم تشتك اي منهما هذا الراتب املتدني أو سوء االحوال 

على امل ان يفي اصحاب العمل بوعدهم وزيادة الراتب عشر 
روبيات في الشهر، اال ان العام مر تلو االخر دون زيادة، وأكدتا ان 

الوجبة اليومية هي ما يدفعهما للصمود.


