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القردة حتتل مدرسة بنات 

في السعودية

  املوز من أسلحة الدمار الشامل 
في مدارس بريطانيا !

جهود حلماية سماء منطقة براري 
كندية من األضواء الصناعية

إيطاليا تتصدر دول أوروبا 
في حماية حقوق احليوانات

محكمة أميركية ترفض طلب »آبل« 
بحظر منتجات سامسونغ في أميركا

..وخطة إلبعاد الطيور 
عن التحليق فوق مسجد قرطبة

الروس قادمون للمشاركة 
في حرب الهواتف الذكية

10 طرق فّعالة 
للتغريد الناجح عبر »تويتر«

الرياضـ  يو.بي.أي: فوجئت طالبات مبدرسة في جنوب 
السعودية باحتالل مجموعات كبيرة من القردة مدرستهن.

وقالت صحيفة »عكاظ« الســـعودية امس على موقعها 
االلكتروني ان الثانوية األولى للبنات في بارق التابعة لعسير 
جنوب السعودية تعرضت صباح أمس لهجوم قطعان من 
القرود، األمر الذي تسبب بفزع وهلع كبيرين وسط الطالبات 
ومنسوبات املدرسة ونقلت احدى الطالبات الى املستشفى 

بعد االغماء عليها من شدة اخلوف.
وأضافت ان الطالبات فوجئن عقب طابور الصباح وخالل 
توجههن لصفوفهن الدراســـية بالقرود موزعة في الفصول 

الدراسية.
ونفى الناطق االعالمي للدفاع املدني بعسير العقيد محمد 
بن عبد الرحيم العاصمي أن تكون ادارته مسؤولة عن مثل 
هذه األمور، موضحا ان املسؤولية حول هذا األمر تقع على 

عاتق بلدية بارق. 

وكاالت: قامت إحدى املدارس في بريطانيا بإرسال رسائل 
نصية الى أهالي التالميذ املوجودين داخل املدرسة حتذرها 
من وضع موز داخل حقائب أطفالهم، كما قامت املدرسة أيضا 

بإيقاف بيع املوز في الكافتيريا املخصصة للمدرسة.
وفي اتصال أجري مع املدرســـة، اوضـــح القيمون على 
املدرسة ان السبب يعود الى ان املوز في املدرسة قد يتسبب 
في مقتل احدى املدرسات الذي تبني انها مصابة بحساسية 
معينة جتاه املوز ما قد يؤدي الى وفاتها خالل ساعات قليلة 

ان اقتربت من املوز.
يشار الى ان الرسالة التي تلقاها األهل اختتمت بالتمني 

بأكل كل املوز الذي يريده األطفال في املنزل.

ساسكاتونـ  د.ب.أ: اختارت سلطات اقليم ساسكاتشوان 
بكندا حماية ســـماء مناطق البراري بها من اعتداء األضواء 

الصناعية.
 متنزه جراســـالندز الوطني هو األحدث بني أحد عشـــر 
متنزها تستهدف حماية السماء على طبيعتها في كندا، في 
اطار خطة تستهدف السماح لزوار املناطق الريفية النائية 
باالستمتاع بتأمل النجوم بدون وهج أضواء الشوارع واملصادر 

األخرى لالنوار.
ويقول املسؤولون ان حماية السماء على طبيعتها ستحمي 
دورة الليل الطبيعية لنباتات وحيوانات املتنزه، ويضمن 
عملية الصيد والبحث الطبيعية والصحية عن الطعام وكذلك 

السلوك التناسلي الطبيعي.

وكاالت: تناولت وسائل االعالم االيطالية منشورا رسميا 
يتضمن تفاصيل القانون اجلديد الذي اصدرته وزارة النقل 
ليلحق بذلك الصادر قبل عامني، والذي ينص على أن تقدمي 
العون واجب ليس على االشخاص الذين صدموا احليوانات 
فحسب، بل والذين يعثرون على احليوانات املصابة ايضا.

القانون اجلديد يلزم قائدي السيارات واملارة في الشوارع 
االيطالية بتقدمي االغاثة للكالب والقطط واالنواع االخرى من 
احليوانـــات التي تتعرض للدهس على الطرق، وذلك بداية 
من السابع والعشرين من الشهر اجلاري بحيث يصبح من 
حق قائدي الســـيارات ان يطلقوا نفير السيارات واضوائها 
من اجل الوصول بأقصى سرعة الى مستشفى النقاذ حياة 

احليوان.
وجدير بالذكر ان ذلك االجراء سيجعل البالد ضمن اولى 
دول اوروبـــا والعالم الغربي التي تضع سياســـات حتترم 

وحتمي احليوانات.

كاليفورنيا ـ د.ب.أ: رفضت محكمة في الواليات املتحدة 
طلبا تقدمت به شركة »آبل« األميركية من اجل حظر مبيعات 
الهواتف الذكية من انتاج شركة »سامسونغ الكترونيكس« 

في البالد، صاحبة أكبر اقتصادات العالم.
وادعت »آبل« في وقت سابق أنه يجب فرض حظر دائم 
علـــى مبيعـــات 26 نوعا من الهواتف الذكيـــة التي تنتجها 
»سامسونغ« حيث رأت أنها انتهكت براءات االختراع اخلاصة 

بالشركة األميركية.

وكاالت: وافقت بلدية مدينة قرطبة، جنوب إسبانيا، على 
خطة إلبعاد الطيور عن التحليق فوق مسجد قرطبة وذلك 
بإطالق 6 صقور حول املسجد، لتبتعد الطيور خوفا منها.

ويقول املسؤول عن املشروع خوسيه ماريا اياال »نشأت 
فكرة إبعاد الطيور من املكان بعد ان لوحظ ان هذه الطيور 

أخذت تلحق أضرارا متزايدة باملكان«.
وقد مت إعداد أعشـــاش لـ 6 صقـــور حديثة الوالدة، في 
مكان متاخم للمســـجد، وبعد ان تكبر هذه الصقور ستقوم 
مبهمة مالحقة الطيور ومنعها من بناء أعشاشها قريبا من 
املسجد، وبذلك ستنعدم ظاهرة حتليق الطيور فوق املسجد 
أو على األقل ستخف من تواجدها فوق املسجد، وإذا ما جنح 
هذا املشروع فإنه سيطبق على مبان مهمة أخرى في املدينة 
باملستقبل، وتبلغ كلفة املشروع 300 ألف يورو وهي تكلفة 
شـــراء صغار الصقور وبناء أعشاشها وإطعامها وتربيتها 

ومواصلة االعتناء بها.

أيالف: تراهن شــــركة يوتا ديفايســــز على جهازها مزدوج 
الشاشة الذي ســــيتم الكشــــف عنه عما قريب ليكون مبنزلة 
الطفرة في هذا املجال، بجمعه بني شاشــــة ال سي دي تقليدية 
على أحد اجلانبني وشاشة ورق الكترونية على اجلانب اآلخر، 
وهو ما يســــمح بتدفق املعلومات السلسة مع االحتفاظ بعمر 
أطول للبطاريــــة مقارنة بباقي الهواتف. ونقلت صحيفة وول 
ستريت جورنال االميركية عن فالديسالف مارتينوف، الرئيس 
التنفيذي للشــــركة الذي يبلغ من العمــــر 43 عاما، قوله: »لقد 
طورنا هذا اجلهاز لكي نكون مختلفني. فمعظم الهواتف اليوم 
مملة، وهي مجرد صناديق. وهذا الهاتف اجلديد هو عبارة عن 
هاتف لهؤالء االشخاص الذين يرغبون في أن يكونوا خارج ذلك 
الصندوق«. وأضاف مارتينوف أن فريقا مكونا من 35 مهندسا 
يعمــــل مبيزانية قدرها 25 مليون دوالر منذ مايو املاضي بغية 
حتويل فكرة ذلك اجلهاز الى واقع. وتخطط يوتا لعرض الهاتف 
اجلديد في مؤمتر الهواتف العاملي ببرشلونة خالل شهر فبراير 
املقبل. ثم من املقرر أن يتم طرح اجلهاز للبيع في روسيا بحلول 
الربع الثالث من العام املقبل قبل الظهور في االســــواق العاملية 

خالل الربع التالي بالتعاون مع الشركات العاملية.
ولفتت الصحيفة الــــى أن ذلك اجلهاز، الذي لم يطلق عليه 
اسم بعد، يعمل بنظام أندرويد من غوغل. ويتوقع أن يقدر ثمنه 
بحوالي 500 دوالر، وهو ثمن أقل من ثمن جهاز اآليفون، لكنه 
يتساوى مع الثمن اخلاص بباقي أبرز االجهزة التي تعمل بنظام 
أندرويد. وسيسمح تصميم اجلهاز اجلديد للمستخدمني باستمرار 
مشــــاهدة كل أنواع البيانات املتدفقة في الوقت احلقيقي ـ من 
تويتر وأسواق األوراق املاليةـ  دون أن يضطروا بشكل دائم ألن 
يوقظوا هواتفهم من حالة السكون أو تستنفد بطاريتهم بشكل 
سريع. ومتنح الشاشة ذات اللونني االبيض واالسود املستخدمني 
القــــدرة على عرض الصور اخلاصة بهم دون االضطرار للمس 
شاشة الهاتف، وتظل الصور مكانها حتى ان نفد شحن الهاتف. 
كما ميكن تعديل الشاشة بحيث تعرض رموزا سرية حني يتم 
استقبال رســــالة من ثمة شخص يود املستخدم أن يبقى على 
سريتها في بعض املواقف. هذا وتعمل الشاشة جزئيا باللمس، 
في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالية تزويد نسخ االجيال الالحقة 
من هذا اجلهاز بألوان وبإمكانية الشاشة التي تعمل كليا بخاصية 
اللمس. وهذا هو أول هاتف لشركة يوتا التي سبق لها أن حققت 
جناحات كبيرة في تطوير شبكات اجليل الرابع في روسيا وفي 

بيع أجهزة املودم واملوجهات الالسلكية.

 Tag« العربية: خلص املدير التنفيذي واملؤســــس لشــــركة
Media« عبداهلل اليوسف، أساليب التغريد عبر بوابة »تويتر« 
في 10 نقاط من خالل جتربته الشخصية، موضحا انها تساعد 
على اكتســــاب متابعني جدد. جاء ذلك ضمن تدوينات موقعه 
الشــــخصي، وجاء »التعريف بالنفــــس« أول اخلطوات مبينا 
أهمية التغريد باالســــم الصريح دون ألقاب، إال في حالة كون 
صاحب املعّرف شخصية خيالية أو هزلية، فاملغردون يحبذون 
بعض املسميات اجلميلة واملتناغمة – حسبما يرى – وأكد على 
ضرورة إيجابية تعامل املغرد، محذرا من تكرار قصص املآسي 
بشكل يومي مما قد يفقد املتابعني، وطالب بالتركيز على نشر 
التجارب اجلميلــــة التي يتم مواجهتهــــا أو حتى نقل األخبار 
اجليدة، وحرص اليوســــف على توضيح أهمية »التخصص« 
للمغرد، أي وجود منط خاص وأســــلوب يحتذى به للمشاركة 
بفاعلية، والوجود في »الهاش تاق« الذي يالئم ذلك التخصص 
ملالمســــة شرائح معينة من املجتمع، وعلى عكس ما يتكرر في 
أغلب مواقع التواصل شــــدد على جتنب املهاجمات، واإلصرار 
على جعل »تويتر« ســــاحة للتعبير والنقد البناء. وإميانا منه 
مبقولة »خير الكالم ما قل ودل« نصح، بحسب ما نقلت صحيفة 
»الشرق« السعودية، بعدم ملء »التامي الين« بكثرة التويتات 
خصوصا وقت »النهار« دون ذكر السبب لذلك، ودعا في النقطة 
األخيرة مــــن ملخصه للتعرف على »أدوات التغريد« التي يتم 
الوصول اليها من خالل روابط خارجية، تبني املؤشــــر الفعلي 

لعدد املتابعني للشخصيات البارزة في مختلف املجاالت.

وفاة عميدة البشرية عن 115 عامًا في الواليات املتحدة
وياباني ولد بعدها بـ 15 يومًا.. يصبح خليفتها

البالغ مــــن العمر 115 عاما أصبح 
أكبــــر شــــخص معمر علــــى قيد 
احلياة في العالم، بعد وفاة دينا 

مانفريديني.
وقالــــت غينيــــس ان كيمورا، 
الذي يعيش في مدينة كيوتاجنو 
مبقاطعة كيوتو، ولد في 19 أبريل 
1897، أي بعد 15 يوما من مولد دينا 
مانفريديني، وتصنف املوسوعة 
كيمورا منذ العام املاضي على أنه 

أكبر رجال العالم سنا.
عمل كيمورا فــــي مكتب بريد 
محلي ملــــدة 38 عامــــا، وعاد الى 
الزراعة بعد تقاعده، واستمر فيها 

الى أن بلغ التسعني من عمره.

وهي ارملة عاشت لوحدها حتى 
سن العاشــــرة بعد املئة، وأكدت 
عائلتها ملوسوعة غينيس ان العمل 

واالعتدال كانا سر عمرها املديد.
وكانــــت موســــوعة غينيس 
البشــــرية  توجتها عميدة ســــن 
قبل اقل من أســــبوعني غداة وفاة 
حاملة اللقب بيســــي كوبر وهي 
أميركية توفيت في اتالنتا في والية 
جورجيا )جنوب شرق(، وخلف 
دينا مانفريديني كعميدة للبشرية 

الياباني جيروميون كيمورا.
فقد كشفت موسوعة غينيس 
القياســــية امس  العاملية لألرقام 
أن اليابانــــي جيروميون كيمورا 

واشنطنـ  أ.ف.پ: توفيت عميدة 
البشــــرية وهي أميركية تقيم في 
واليــــة ايوا )وســــط( االثنني عن 
115 عامــــا بعد اقل من أســــبوعني 
اللقب،  على حصولها على هــــذا 
دينا مانفريديني واصلها ايطالي 
توفيت في مركز للعجز في ضاحية 
مدينة دي موين على ما قالت مديرة 
املركز من دون ان تعطي املزيد من 

التفاصيل.
وكانــــت دينا منافريديني ربة 
عائلة سابقة وحتولت بعد ذلك الى 
عاملة تنظيفات وهو عمل مارسته 
حتى سن التسعني على ما جاء في 
موسوعة غينيس لألرقام القياسية، 

جيروميون كيمورادينا مانفريديني

تطبيق جديد للتعارف ودعوة غرباء إلى الطعام

.. وتطبيق يطرح قصص عشق افتراضية باليابان

توقيف شابني أميركيني هددا بإطالق النار في مدارس ابتدائية

النمل األبيض يقود البشر إلى الذهب

وكاالت: ســـيتم اختطافـــك، 
وتكتشفي أنك ابنة رئيس الوزراء، 
وان حياتـــك معرضـــة للخطر، 
وجتدين نفسك أمام اختيار إجباري 
لفارس واحد فقط من بني مجموعة 
من الفرسان ممن يتسمون جميعا 
بالشجاعة والوســـامة على حد 
ســـواء، لتقضي 24 ساعة كاملة 

برفقته وحتت حمايته.
ذلك هو سيناريو تطبيق لعبة 
Mr.Right أو )الرجل املناسب( الذي 
بدأ يغزو الهواتف الذكية أخيرا في 
اليابان، حيث تنتشر نسبة كبيرة 
اللواتي  الفتيات  للعنوســـة بني 
فضلن اختيار فتيـــان أحالمهن 
بطريقة افتراضية مبتكرة، حيث 

يوفر التطبيـــق خاصية اختيار 
قصة بوليسية رومانسية واحدة 
من بني عدد من القصص، ويعرض 
تداعيات أحداثها، حيث ترتبط كل 
شخصية بقصة بطولية مثيرة، 
علمـــا أن الشـــخصيات املدرجة 
بالتطبيق مســـتوحاة من أشهر 
التي تتمتع بقاعدة  الشخصيات 

عريضة من االعجاب بني فتيات 
اليابان. ويتـــم حتديث وإضافة 
التطبيق واالحداث  شـــخصيات 
املرتبطة بهم بشـــكل مســـتمر، 
التطبيق مقسما  وميكن حتميل 
الى عدة حلقات، ويبلغ ســـعره 
500 ين ياباني، وهو ما يعادل 6 

دوالرات فقط.

لوس أجنليــــس ـ يو.بي. أي: 
اعتقلــــت الشــــرطة فــــي كل من 
كاليفورنيا وتينيسي شابني نشرا 
عبر موقع فيسبوك تهديدات بشن 
هجمات وإطالق النار في مدارس 
ابتدائيــــة. وأفادت صحيفة لوس 
أجنليس تاميز االميركية ان كايل 
بانغايان )24 ســــنة( من بونوما 
بكاليفورنيا اعتقل في منزل والديه 
بشــــرق هوليوود حيــــث عثرت 
الشــــرطة على 9 مسدســــات ولم 
يتضح من ميلك هذه املسدسات.

واعتقل بانغايان وحددت كفالته 

بـ 500 ألف دوالر لالشــــتباه بأنه 
أطلق تهديدات جرمية.

ونقلت الصحيفة عن مصادر 
مطلعة ان بانغايان ذكر في تهديده 
على فيسبوك حضانات ومدارس 

ابتدائية لألطفال.
وذكرت صحيفة ذي كولومبيا 
دايلي هيرالد انه في تينيسي اعتقل 
شاون النز )19 ســــنة( في منزل 
والديه ووجهت اليه تهم اإلرهاب 

وامتالك مخدر بارفيرناليا.
وكانت الشــــرطة حضرت الى 
منزل الشاب بعدما تذمرت امرأة 

مما نشره على فيسبوك حيث كتب: 
أشعر بالغضب ولدي رغبة بإطالق 
النار كما فعل شــــاب في مدرسة 
وقتل بعض األساتذة ومجموعة 
من التالميذ في إشارة الى املجزرة 
في مدرسة ابتدائية في كونيكتيكت 
التي ذهب ضحيتها 26 شــــخصا 

بينهم 20 طفال.
وصادرت الشرطة كومبيوتر و3 

مسدسات ومخدر بارافيرناليا.
لكن الشاب أكد ان ما نشره مجرد 
مزحة، مؤكدا انه ال يتحمل القتل إال 
أن الشرطة مع ذلك وجدت ان ما 

فعله يشكل تهديدا محتمال.
ويأتي هذا بعد أيام على إقدام 
آدم النزا )20 عاما( على قتل والدته 
الى  املنــــزل وتوجهه  املعلمة في 
املدرسة االبتدائية التي تعلم فيها 
في مدينة نيوتاون بكونيكتيكت 
وأقدم على قتل 26 شــــخصا من 

بينهم 20 طفال قبل ان ينتحر.
وتعــــد هذه احلادثــــة الثانية 
األفظع في تاريخ الواليات املتحدة 
بعد مجزرة معهد فيرجينيا التي 
وقعت عــــام 2007 وأودت بحياة 

33 شخصا.

وكاالت: أظهرت دراسة أجراها 
باحثون في منظمة الكومنولث 
للبحوث العلمية والصناعية في 
استراليا ان مساكن النمل والنمل 
األبيض ميكن ان تقود البشر الى 

كنوز خفية.
وتقول مجلة »ساينس ديلي«، 
في تقرير نشرته مؤخرا، ونقلته 
قناة ســـكاي نيوز العربية، ان 
الدراســـة التي نشرت نتائجها 
في عدة مجالت علمية، من بينها 
»بلوس وان« و»جيوكيمستري«، 
وجدت ان جحور النمل األبيض، 

في أحـــد مواقـــع االختبار في 
الغربية،  مناجم ذهب استراليا 
حتتوي على تركيزات عالية من 
التركيزات  الذهب، وتشير هذه 
الى وجود تركيزات  الذهب  من 

أكبر حتتها.
وقـــال د.آرون ســـتيوارت، 
وهو عالم حشـــرات في منظمة 
العلمية  الكومنولث للبحـــوث 
والصناعيـــة: »إننا نســـتخدم 
احلشرات لتساعدنا في العثور 
على تراكمات جديدة من الذهب 
واملعادن األخـــرى، فقد أصبح 

العثور على تراكمـــات جديدة 
من الذهب واملعادن األخرى، فقد 
أصبح العثـــور على هذه املواد 
صعبـــا على نحـــو متزايد، ألن 
الكثير من األراضي االسترالية 
مغطاة بطبقة من املواد املتآكلة 
التي تخفي ما يحدث في الطبقات 

األعمق من األرض«.
ويقوم النمل والنمل األبيض 
بحفر تلك الطبقة من املواد املتآكلة 
التي حتتوي على بصمة لتراكمات 
الذهب القابعة حتتها، وجلب آثار 

تلك البصمة الى السطح.

ويقـــول د.ســـتيوارت: »ان 
احلشـــرات الصغيرة جتلب من 
أسفل حبيبات صغيرة حتتوي 
على الذهب من بصمة التراكم، أو 
هالته، وتخزنها بشكل فعال في 
جحورها، وقد أظهرت دراستنا 
األخيرة ان التالل الصغيرة التي 
النمل والنمل األبيض،  يسكنها 
والتي قد ال تبدو ذات أهمية على 
السطح، ال تقل قيمة فيما يتعلق 
بالعثور على الذهب عن التالل 
التي يصل  الكبيـــرة  األفريقية 

ارتفاعها الى أمتار عدة.

وعددهم. وأشار التقرير الى ان هذا 
التطبيق اجلديد بإمكانه فتح الباب 
امام عدد من املطاعم إلعالن وجبتها 
الرئيســــية، األمر الذي يوفر على 
املستهلك عناء الذهاب الى املطعم 

واكتشاف األطباق املقدمة فيه.

املستخدمات لهذا التطبيق وجبة 
عشــــاء قدمت فيها طبقا باســــم 
»ســــتراجنر مييت«، فــــي منزلها 
بتاريخ 16 اجلاري، حددتها بأنها 
دعوة عامة، في الوقت الذي ميكنها 
التطبيق من حتديد طبيعة املدعوين 

نيويورك ـ ســــي ان ان: كشف 
تقرير صدر مؤخــــرا عن تطبيق 
الذكية، يستخدم  جديد للهواتف 
كوسيلة للتعارف بني املستخدمني 
لتناول الطعام سويا، سواء كان 
على املســــتوى الفــــردي او على 

مستوى اجلماعات.
وجاء في التقرير الذي نشر على 
مجلة تامي األميركية، الشقيقة لـ 
التطبيق اجلديد  ان  »سي.ان.ان« 
يتيح الفرصة لكل مستخدم بكتابة 
الطبق الذي سيقوم بتناوله واملوعد 
الى  احملددة للوجبــــة، باإلضافة 
مكانها سواء كانت في احد املطاعم 

او مت طهيها منزليا.
وبني التقرير ان التطبيق الذي 
أطلق عليه اسم »سوبر كينغ« يتيح 
ملستخدميه فرصة اختيار العرض 
الذي يرونه مناسبا ومن ثم اإلشارة 
عليه، األمر الذي سيرسل إشعارا 
ملقدم الوجبة بأن الشخص الفالني 
ســــيحضر للعشاء. وبنّي التقرير 
ان هذا التطبيق يالقي إقباال جيدا 
الواليات املتحدة  وخصوصا في 
األميركيــــة، فعلى ســــبيل املثال 
عرضت ميليســــيا شيدرر احدى 

واجهة تطبيق »سوبر كينغ«


