نفوق واحدة من أندر السالحف في العالم
أعلنت حديقة حيوانات جنوبي الصني أن األنثى
الوحيدة املعروفة في العالم لفصيل بالغ الندرة من
السالحف قد نفقت.
وكانت السلحفاة واحدة من  4حيوانات فقط من
فصيلة سلحفاة «يانغتسي» العمالقة تبقت في
العالم بأسره.
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حافظ فيلم احلركة واملغامرات (ش��ازام) على ص��دارة إي��رادات
السينما بأميركا الشمالية لألسبوع الثاني على التوالي مسجال 25
مليون دوالر.
يقوم ببطولة الفيلم زك��اري ليفي ،ودجيمون هونسو ،ومارك
سترونغ ويخرجه ديفيد ساندبيرغ.
وجاء الفيلم الكوميدي اجلديد «صغيرة» (ليتل) باملركز الثاني
بإيرادات بلغت  15.5مليون دوالر.
الفيلم بطولة ريجينا هول وإيسا راي ومارساي مارتن ومن إخراج
تينا جوردن .واحتل فيلم احلركة واملغامرات اجلديد «فتى اجلحيم»
(هيل بوي)الترتيب الثالث بتحقيق  12مليون دوالر.
يقوم ببطولة الفيلم مارك ستانلي وبرايان جليسون ويخرجه نيل
مارشال .وتراجع فيلم الرعب (بت سماتيري) من املركز الثاني إلى
املركز الرابع محققا عشرة ماليني دوالر.
الفيلم بطولة جيسون كالرك ،وإميي سيميتز ،وإخراج كيفن كولش
ودينس ويدمر.
ونزل أيضا فيلم املغامرات (دمبو) من املركز الثالث إلى اخلامس
بتسجيل  9.2مليون دوالر .والفيلم بطولة كولني فاريل ،ومايكل
كيتون ،وإيفا غرين ويخرجه تيم برتون.

الشيخ دعيج اخلليفة وكمال منصور خالل االفتتاح

ماذا يفعل أرسنال اإلجنليزي في مخيمات
الالجئني السوريني؟

وقالت صحيفة «ميرور» البريطانية،
إن مالعب كرة القدم ساعدت العديد من
األط��ف��ال على نسيان ال��ذك��ري��ات املؤملة
التي واجهوها خالل احلرب في سوريا،
ومنحتهم شيئا من البهجة.

وش�����ارك ع����دد م���ن جن����وم أرس��ن��ال
السابقني ،مثل اإلجنليزيان مارتن كيون
وراي بارلور واألملاني بير ميرتساكر،
في تنظيم عدد من املعسكرات التدريبية
لألطفال في الزعتري.

بأمر املراهنات ..العائلة املالكة
في بريطانيا تنتظر «ديانا»

قد يتكتم األمير ه��اري وميغان ماركل على أي معلومات بشأن
طفلهما املنتظر ،لكن هذا لم مينع كل شخص في بريطانيا من محاولة
تخمني جنس واسم الضيف امللكي اجلديد.
وإذا صدق صانعو املراهنات في بريطانيا ،فمن املؤكد أن املولود
امللكي سيكون فتاة ،وقد حتمل اسم ديانا ،تيمنا بوالدة األمير هاري.
وأغلقت وكالة «ويليام هيل» للمراهنات ب��اب التوقعات حول
جنس اجلنني قبل بضعة أيام ،بعد «سيل» الرهانات التي تدفقت من
أشخاص مقتنعني بأن الزوجني امللكيني سينجبان فتاة.
وحتى اآلن ،يتصدر اسم «ديانا» قائمة التوقعات ،لكن تأتي أسماء
فيكتوريا وأليس وغريس وإليزابيث في املراكز التالية.
كما تتصدر أسماء ألبرت وأرثر وجيمس التخمينات ،إذا ما كان
الضيف اجلديد ذكرا.

والصلصة تؤثران بشكل كبير
على املعجنات.
ومن أخطاء طبخ املعجنات
على طريقة «ن��اب��ول��ي» ،أن
تكون الصلصة ح��اض��رة في
الطبق بشكل كبير يفوق كمية
املعجنات إذ يتوجب وضع
كمية قليلة منها ،أم��ا اخلطأ
ال��ث��ان��ي ،ف��ه��و إض��اف��ة اجل�بن

ويأمل أرسنال بتعليم األطفال الالجئني
مهارات عديدة خالل كرة القدم ،منها العمل
اجلماعي ومهارة حل املعضالت وحتسني
اجلانب النفسي لالجئني الصغار خالل
تواجدهم في املخيمات.

دشنَت شركة “ جلوبال ديسترو “ أعمالها
في الكويت كأول منصة من نوعها جتمع كبار
ومسوقي صناعات التبخير اإللكتروني “ في
مكان واحد وبأسعار تنافسية.
وخ�لال االفتتاح ال��ذي مت بحضور الشيخ
دعيج اخلليفة الصباح ،وكمال منصور رئيس
مجلس إدارة شركة “ جلوبال ديسترو “رحب
الشيخ دعيج اخلليفة باالستثمارات الواعدة في
الكويت ،مؤكدا ً ان الكويت تفتح ذراعيها لألفكار
املبدعة واخلالقة والتي تضيف قيمة جديدة
لالقتصاد احمللي.
وأكد الشيخ دعيج اخلليفة أن الكويت حدثت
من قوانينها وإج��راءات��ه��ا املتعلقة باملشاريع
اجل��دي��دة للتسهيل على املستثمرين وجعل
الكويت مركزا ً جتارياً ومالية عامليا نزوالَ على
الرغبة السامية.
ومن جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة “
جلوبال ديسترو “ كما منصور أن الكويت تقدم
للمستثمرين حالياً مزايا تنافسية رائعة عملت
الى حد كبير في منو حجم االستثمارات األجنبية
املتعلقة بالصناعة والتجارة البينية باملنطقة
العربية بشكل كامل.
وكشف منصور في تصريح صحفي على
هامش افتتاح الشركة بحضور الشيخ دعيج
اخلليفة الصباح عن أن “ جلوبال ديسترو “

علماء يطورون ملح ًا جديد ًا ...
يضمن املذاق وال يضر الصحة
إذا كنتم ممن يعشقون املذاق املالح للطعام
لكنكم تخشون التبعات الصحية للمادة التي
يطلق عليها «السم األبيض» ،فإن العلماء قد
يقدمون لكم حال «وشيكا».
وحسبما نقلت صحيفة «دي��ل��ي ميل»
البريطانية ،ق��ال فريق علمي في الواليات
املتحدة إن��ه ط��ور تركيبة جديدة من امللح،
بنسب قليلة من كلوريد الصوديوم.
وق��ال ع��دد مم��ن ج��رب��وا ه��ذه امل���ادة ،إنهم
شعروا باملذاق املالح املفضل لديهم ،رغم قلة
نسبة كلوريد الصوديوم الذي يقول أطباء إن
اإلكثار منه يؤدي إلى اضطرابات صحية.
ويشكل كلوريد الكالسيوم  25باملئة من
م��ادة امللح اجل��دي��دة ،كما أنها حتتوي على
نسبة م��ن ك��ل��وري��د ال��ب��وت��اس��ي��وم ،ب��دال من
كلوريد الصوديوم ،ويقول األطباء إنه ال ينذر
صحة اإلنسان بأي مخاطر جانبية.
ويؤدي تناول الصوديوم بكثرة إلى ارتفاع
ضغط الدم لدى اإلنسان ،مما يزيد من احتمال
التعرض ألزم��ات قلبية قد تنتهي بالوفاة
املبكرة .وأشرفت األستاذة الباحثة في جامعة

واشنطن ،كارولني روس ،إلى جانب زمالئها،
على تطوير تركيبة امللح اجلديدة ،وقالت إن
لها عدة منافع صحية.
وأضافت أن األمر يختلف عن شراء أطعمة
ذات منسوب منخفض من امللح ،ألن الناس
ال تروقهم في العادة املأكوالت غير اململحة،
وأك���دت أن امل���ادة اجل��دي��دة حتمي الصحة

املبشور الذي مت شراؤه بشكل
جاهز.
وي��ت��وج��ب على م��ن يطبخ
أن ينتبه بشكل ج��ي��دا إل��ى
التعليمات امل���وج���ودة على
الكيس ،وعند الطهي ،يتعني
االنتظار إلى حني بروز فقاعات
امل���اء ف��ي الطنجرة ،وعندها
ميكن إض��اف��ة امل��ل��ح ،ث��م تفقد

وتضمن املذاق .وتعتمد تركيبة امللح اجلديدة
على مكونات مثل كلوريد الكالسيوم كلوريد
البوتاسيوم ،وه��ات��ان امل��ادت��ان ال تشكالن
خطرا محدقا بالصحة.
ويساعد البوتاسيوم على خفض ضغط
ال���دم ،لكن ش��رك��ات األطعمة كانت ترفض
استخدامه ألنه ال مينح مذاقا لذيذا.

هي الشركة األولى من نوعها في املنطقة العربية
بصفتها مركز رئيسي يجمع كافة نقاط البيع
لكبار شركات “التبخير اإللكتروني “ في العالم
 ،مشددا ً على ان الكويت أول من فتحت أبوابها
لتكون منفذا ً لتلك الصناعة جلميع دول املنطقة
ملا عملت عليه تلك الصناعة في حماية شريحة ال
محدودة من مخاطر التدخني العادي.
وأضاف أن الفكرة أساسها خلق سوق موازي
باملنطقة العربية ألس��واق أمريكا وبريطانيا
وماليزيا والصني ،خلدمة كافة املستهلكني في
املنطقة وحمايتهم من الصناعات املقلدة وتسهيل
التعامل للتجار في ال��دول العربية وليس فقط
في الكويت.
وق��ال منصور إن املنتجات العاملية اجليدة
في مجال “ صناعة التبخير “ هي تلك املنتجات
املطابقة ملواصفات منظمة الصحة العاملية
والتي تتبعها الشركات االمريكية والبريطانية
واملاليزية والصينية ،موضحا ان صناعات
محلية “ غير جيدة صحياً “ خفضت مبيعات
الشركات العاملية ،وهو ما عملنا في “ جلوبال
ديسترو “ على توفير قرابة الـ  30شركة للتجار
بأسعار غير مسبوقة على املشتريات اجلملة
وك��أن التجار يشترون م��ن املصانع مباشرة
وبشكل سهل في توصيل منتجات الشركات
العاملية الكبرى للتجار بشكل مباشر.

برنامج جتسس خبيث يتسلل
من «أندرويد» إلى «آيفون»
كشف خبراء في األمن املعلوماتي أن أحد برامج التجسس
اخلبيثة استطاع أن يصل إلى أجهزة «آيفون» ،بعد فترة من
ظهوره في أجهزة «أندرويد» ،وسط مخاوف من قدرته على
سرقة بيانات مهمة.
وبحسب م��ا نقلت «ف��وك��س ن��ي��وز» ،مت ال��ع��ث��ور على
البرنامج اخلبيث ألول مرة في متجر «غوغل بالي ستور»
اخلاص بـ»أندرويد» ،ويظن املستخدمون أنه تطبيق عاد
لكنه ليس كذلك .وإذا كانت «غوغل» قد سارعت إلى حل
معضلة البرنامج اخلبيث بشكل سريع ،فإن «أب��ل» ،التي
وصلتها العدوى مؤخرا ،لم تبادر إلى حل املشكلة إال في
وقت الحق بعدما شاع األمر.
لكن مستخدمي ه��وات��ف «آي��ف��ون» ليس مدعوين إلى
القلق ،ألن هذا البرنامج اخلبيث لم يتسلل بعد إلى متجر
التطبيقات ،وإمن��ا استهدف منصة يعمل عليها مطورو
تطبيقات «أب���ل» .وف��ي ال��ع��ام امل��اض��ي ،اكتشفت شركة
األم��ن الرقمي «ل��وك أوت» ،برنامجا خبيثا يهدد كال من
نظامي «أندرويد» و» ،»iOSويستطيع أن يسرق األرقام
والتسجيالت الصوتية والصور واملواقع اجلغرافية وأشياء
أخرى من األجهزة .وقالت «غوغل» عبر متحدث باسمها،
إن الشركة أزالت التطبيقات املزيفة من منصة في «غوغل
بالي» ،في وقت مبكر من العام اجلاري.
وأض���اف املتحدث أن الشركة تستثمر م���وارد مهمة
حتى يظل املستخدمون في مأمن من التطبيقات اخلبيثة
واالختراقات األخرى.

العثور على هياكل عظمية لقرابني
بشرية في العصر احلديدي

كيف تطبخني الباستا
على الطريقة اإليطالية ؟!
إذا ك��ن��ت��م مم���ن يشتهون
املعجنات اإليطالية ،فإن عددا
م��ن خ��ب��راء ال��ط��ب��خ ال��ع��امل��ي،
ي��ن��ص��ح��ون ب��ت��ف��ادي أخ��ط��اء
شائعة تؤثر على مذاق الوجبة
بشكل كبير.
وبحسب ما نقلت صحيفة
«ديلي ميل» ،فإن رجل األعمال
اإليطالي املستثمر في قطاع
امل��ع��ج��ن��ات ،جيوفاني ران��ا،
يقدم نصائحه ملن يريدون أن
يحظوا مبذاق «أصيل» كما لو
أن��ه طُ هي في البلد األوروب��ي
امل���ع���روف مبطبخه الشهي
واملتنوع.
وت���ق���وم ش���رك���ة «ران�����ا»
بإنتاج املعجنات وتسويقها
منذ  1960ف��ي أك��ث��ر م��ن 52
بلدا حول العالم ،ويقول رجل
األعمال ،إن طريقة وضع اجلنب
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«جلوبال ديسترو « دشنت أول منصة لتسويق
منتجات «التبخير اإللكتروني» باملنطقة
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«شازام» يتربع على صدارة إيرادات السينما األميركية

ي��ح��اول ن���ادي أرس��ن��ال اإلجن��ل��ي��زي،
إع��ادة لألمل لعدد من األطفال السوريني
الذين عانوا أهوال احلرب ،وذلك من خالل
م��ش��روع خيري لتبني مواهبهم بكرة
القدم.
وأنشأ أرسنال ع��دة مالعب بإشراف
من مدربي النادي ،وسط مخيم الزعتري
في األردن ،الذي يحتضن  77ألف الجئ
سوري .ويأتي مشروع أرسنال في األردن
كجزء من مشروعه الكبير ال��ذي يحمل
اس��م «ال��ت��دري��ب م��دى احل��ي��اة» ،ويهدف
لنشر لعبة كرة القدم في األماكن اخلطيرة
واملتنازع عليها حول العالم.
وبالتعاون مع منظمة «أنقذوا األطفال»
العاملية ،أنشأ نادي «املدفعجية» مالعب
كرة قدم مخصصة لالجئني السوريني في
الزعتري ،وأتاحت فرصة اللعب للشباب
والفتيات على حد سواء.

وتضم حديقة حيوان «سوتشو» التي كانت تعيش
فيها األنثى أيضا ذكرا من نفس الفصيلة ،أما اآلخران
فيعيشان في فيتنام لكن فصيلتهما غير معروفة.
وقالت سلطات «سوتشو» ،األح��د ،إن السلحفاة
األنثى نفقت السبت.
وق��ال��ت حكومة امل��دي��ن��ة ف��ي ب��ي��ان إن اخل��ب��راء

استخدموا تقنيات الستخالص أنسجة من مبيض
السلحفاة ،خلدمة أغراض البحث في املستقبل.
وقالت صحيفة «الشعب اليومية» احلكومية،
إن السلحفاة كانت قد جتاوزت التسعني من عمرها،
وخضعت خلمس م��ح��اوالت للتخصيب الصناعي
قبيل وفاتها.

الطبخة ،كل دقيقتني.
وإذا ك���ان���ت امل��ع��ج��ن��ات
(الباستا الطويلة) في هيئة
ط��ري��ة ف��إن م��دة طهيها ق��د ال
تتجاوز دقيقتني اثنتني ،أما
املعكرونة فتصل إل��ى عشر
دق���ائ���ق ،وي��س��ت��ح��ب أن يتم
جتفيفها من املاء قبل  15ثانية
من اكتمال املدة.

عثر علماء آثار في بريطانيا ،على هياكل
عظمية بشرية مؤخرا ،وقالو إن هذه الهياكل
تعود ألشخاص جرى تقدميهم مبثابة قرابني
خ�لال العصر احلديدي ال��ذي امتد من عام
 2000إلى  700قبل امليالد.
وبحسب ما نقلت «تلغراف» فإن رفات
 26شخصا مت العثور عليها ،داخل حفر في
منطقة أوكسفورد شاير في بريطانيا ،إلى
جانب بقايا حيوانات ومعدات منزلية مثل
السكاكني واألكواب وبعض احللي.
ويعود تاريخ الرفات إل��ى نحو  3آالف
عام ،أي قبل أن يتمكن الرومان من اجتياح
بريطانيا ،وال توجد اليوم سوى قبور قليلة
من تلك الفترة ،ألن الناس دأبوا على إحراق
اجلثامني حتى يتخلصوا منها.
ومبا أن بعض الناس مت دفنهم في حفر،
فالوارد بحسب علماء اآلثار ،هو أنهم قدموا
مبثابة قرابني ،وهذا يكشف جزءًا من الثقافة
الدينية التي كانت سائدة خالل تلك الفترة.
وفي بعض الرفات ،وجد علماء اآلثار أن
ال���رؤوس مت فصلها بشكل كامل عن باقي

مناطق اجلسد ،وك��ان القائمون على هذه
الطقوس ،يقدمون نبتة مقدسة للضحايا قبل
يجزوا رقابهم ألجل اآللهة.
وتقول الروايات التاريخية إن الناس في
بريطانيا كانوا يقدمون قرابني احليوانات
أيضا ،وتعد اخليول والكالب من احليوانات

التي يفضلونها.
وي��ق��ول الباحث وامل��دي��ر التنفيذي في
هيئة كاستولد لعلم اآلث���ار ،إن م��ا جرى
العثور عليه يسلط الضوء على جانب من
املعتقدات واألفكار املتداولة بني من عاشوا
في أوكسفوردشاير قبل مجئ الرومان.

