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العلماء في حاجة للمساعدة.. بسبب »كوكب املشتري«
وجه علماء في معهد كارنيغي للعلوم، دعوة عامة 
الناس للمشاركة في تسمية 5 من أقمار املشتري 

الـ12، التي اكتشفت العام املاضي. 
ــي معهد كــارنــيــغــي شــروطــا  ـــدد الــعــلــمــاء ف وح
للمشاركة في تسمية هذه األقمار، من بينها أن االسم 
ينبغي أن يأتي تيمنا بأحد الشخصيات التي وردت 
في األساطير اليونانية أو الرومانية، وكانت متحدرة 

ــوس« عند اليونانيني، أو  من أو عاشقة »لإلله زي
»جوبيتر« عند الرمان.

وال تقف الشروط عند هذا األمر، بل شدد العلماء 
أيضا على ضرورة أن تنتهي أسماء 3 من هذه األقمار 
بحرف »E« باإلجنليزية، أو »يــاء« بالعربية، وأن 
ــف«  ينتهي االســمــان اآلخـــران بــحــرف »A« أو »أل
بالعربية، بحسب مــا ذكـــرت صحيفة »مــيــرور« 

البريطانية. ويبدو أن كثيرا من الناس إما جتاهلوا 
هذه الشروط أو أنهم لم يشاهدوها، فسارعوا إلى 
إرســال مقترحاتهم، التي اتسم بعضها بالسخرية، 
كأن يطالب أحدهم بتسمية واحد منها باسم »القمر 
قمر«. يشار إلى أن العلماء حددوا أيضا آخر موعدا 
لتسلم املقترحات املتعلقة بأقمار كوكب املشتري 

اجلديدة، وهو يوم 15 أبريل املقبل.
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ــرة ركــــاب، تابعة  ــائ أخــطــأ قــائــد ط
للخطوط اجلوية البريطانية، طريقه 
فهبط في العاصمة االسكتلندية إدنبرة 

بدال من وجهته املفترضة. 

وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية )بي 
بي سي( أن الركاب الحظوا هذا اخلطأ 
عندما أعلن طاقم الطائرة القادمة من 
لندن في مكبرات الصوت عبارة »مرحبا 

بكم في إدنبرة«، بدال من »مرحبا بكم في 
دوسلدورف« وهي الوجهة املفترضة.

وأضــافــت »بــي بي ســي« أن الطائرة 
التي بدأت رحلتها من مطار لندن سيتي، 

هبطت في مدينة دوسلدورف األملانية، 
ــى أن شــركــة )دبــلــيــو دي إل  مشيرة إل
إفييشن( األملــانــيــة للطيران هــي التي 
نفذت الرحلة، وفقا التفاق مع اخلطوط 

البريطانية.
ــوط الــبــريــطــانــيــة، من  ــط شــركــة اخل
جانبها، أكدت أنها تعمل مع دبليو دي إل 

ملعرفة سبب اخلطأ في خطة الرحلة.
وقالت اخلطوط البريطانية، في بيان: 
»نعتذر للركاب على تغير مسار الرحلة، 

وسنتواصل مع كل راكب على حدة«.
وبحسب اخلطوط البريطانية، فإنه 
قبل هذا احلادث بيوم، أي األحد املاضي، 
أقلعت نفس الطائرة إلى إدنبرة وعادت، 
لذلك يبدو أن شخصا ما في شركة »دبليو 
دي إل« أعاد باخلطأ نفس مسار الطائرة 

في اليوم التالي.
وعندما وصل طاقم الطائرة إلى مطار 
لندن سيتي، االثنني، الحظوا أن مسار 
رحلتهم هو نفس مسار الرحلة السابقة، 

لكنهم التزموا به على أي حال.
ــت دبــلــيــو دي إل إن الشركة  ــال وق
ــدوث اخللط بني  ستحقق فــي كيفية ح
طرق الطيران، مشيرا إلى سالمة جميع 
الركاب، وأن رحلة أقلتهم من إدنبرة إلى 

وجهتهم دوسلدورف.
وامتنعت اخلطوط البريطانية عن 
ذكر عدد الركاب الذين تأثروا بهذا اخلطأ، 

وفقا لبي بي سي. 

»ويبو« يضع الشرطة الصينية في مأزق  

اجتاحت موقع التواصل االجتماعي في الصني، 
املعروف باسم »ويبو«، موجة من السخرية جتاه 
الشرطة في إحــدى مقاطعات البالد، بعد نشرها 

تعميما للتبليغ عن أحد املجرمني املطلوبني. 
ووقعت الشرطة في مقاطعة يوّنان جنوبي 
الصني في خطأ فادح حني نشرت صورة للمجرم 
وهو في عمر لم يتجاوز 3 سنوات، بعد أن فشلت 

في العثور على صورة حديثة للمجرم.
ويتعلق األمــر بالفتى جلينغ تشينغهاي )17 
عاما(، الذي وصفته الشرطة الصينية بأنه »مجرم 
خطير«، وتالحقه منذ فترة طويلة، لكنها لم تذكر 
اجلرائم التي ارتكبها، وفق ما ذكر موقع »أوديتي 
سنترال« االثنني. وكتب أحد املغردين على موقع 
ويبو قائال: »انظروا إلى هذين اخلدين السمينني! 

هل هذا وجه شخص ميكن أن يرتكب جرائم؟ هل 
هذا الوجه البريء ميكن أن ينضم للعصابات!«.

ونشرت الشرطة امللصق الــذي يحمل صورة 
»الطفل املطلوب« على موقعها في اإلنترنت في 19 
ــاري، وسرعان ما حذفته بعد أن أثار  مــارس اجل
موجة من السخرية بني املغردين في موقع »ويبو«.

وبعد احلادثة بيوم، نشرت الشرطة اعتذارا، 
ــادت نشر امللصق مــرة ثانية، بعد أن حذفت  وأع
ــورة ثانية، إال أنها  ــورة الطفل ووضــعــت ص ص

ارتكبت خطأ أفدح من األول.
إذا نشرت في امللصق اجلديد صــورة شخص 
ــى، مما أدى إلى  ثان وأبقت على اسم الفتى األول
اندالع موجة سخرية ثانية، لتضطر بعدها حلذف 

املنشور دون أي تعليق هذه املرة.

نقلت صحيقة »الــوطــن« 
السورية، شبه الرسمية، عن 
مصدر مسؤول، إقــدام بعض 
التجار على خلط مادة الزعتر 
ــالف حــيــوانــات منتهية  ــإع ب
الصالحية وبيعها للناس على 

أنها مادة صاحلة لألكل. 
وبــحــســب الصحيفة قــال 
مصدر فــي مديرية التجارة 
الداخلية وحماية املستهلك في 
محافظة الالذقية الساحلية، 
أن املديرية ومبتابعة مباشرة 
ــن مــحــافــظ الــالذقــيــة خــالل  م
الــيــومــني املــاضــيــني، متكنت 
من ضبط مؤسسة«العاكف« 
اخلاصة بإنتاج املواد الغذائية 
وتغليفها ومنها »الــزعــتــر« 
ـــل اجلــنــوبــي  ـــرم ـــي ال ـــي ح ف
الستخدامها مواد علفية تالفة 
ــة لالستهالك  ــاحل ــر ص ــي وغ

البشري.
ــه جرى  ـــار املــصــدر أن وأش

ضبط زعتر مخلوط بالعلف، 
مبيناً أنه متت إحالة املخالف 
ــى أن  ــى الــقــضــاء، مشيرا إل إل
ـــات املــخــتــصــة تعمل  ـــه اجل
على سحب املــواد من السوق 
ـــتـــعـــاون مــــع اجلـــهـــات  بـــال

املختصة. من جهة أخرى، لفت 
تقرير صادر عن املديرية إلى 
أن الضبوط املسجلة تضمنت 
عدة مخالفات منها 191 لعدم 
ــن األســـعـــار فيما  ــــالن ع اإلع
يخص املــواد املختلفة، و99 

ضبطاً متوينياً لعدم حيازة 
فواتير. وأشــار التقرير إلى 
تسجيل 12 مخالفة متوينية 
للبيع بــأســعــار زائــــدة، و4 
ضبوط حليازة مــواد منتهية 
ــة، و31 ضــبــطــاً  ــي ــالح ــص ال

حليازة مواد مجهولة املصدر 
ــر، 8 ضــبــوط  ــي ــوات ودون ف
للغش فــي عملية بيع مــواد 
مختلفة، و21 ضبطاً لعدم 
وجود مواصفات ولعدم إعداد 

كلف ملواد مختلفة.

»مرحبا بكم في إدنبرة« ... عبارة صدمت 
ركاب طائرة بريطانية متجهة إلى أملانيا

مــع إطـــالق دورتـــه اخلــامــســة عشرة 
يسلط معرض اإلسكندرية للكتاب في 
مصر الضوء على املخطوطات العربية 
ودورهــا في استجالء املاضي واحلفاظ 
ــن خـــالل اخــتــيــار معهد  عــلــى الــتــراث م

املخطوطات العربية »ضيف شرف«.
وينظم املــعــرض مكتبة اإلسكندرية 
بــاالشــتــراك مــع الهيئة املصرية العامة 
ـــاد الــنــاشــريــن املصريني.  للكتاب واحت
وتستمر أنشطة وفعاليات الدورة احلالية 

حتى السابع من أبريل.
وبجانب جناحه الزاخر باإلصدارات 
ـــدوة تــتــنــاول »جــهــود  ــام  الــثــالثــاء ن ــق ت
وإسهامات معهد املخطوطات العربية في 

احلفاظ على التراث العربي«.
ويشمل برنامج معرض اإلسكندرية 

للكتاب نــدوات فكرية وأمسيات شعرية 
وعروضا سينمائية وورش حكي وفقرات 
ــة إلـــى إحــيــاء  ــاف موسيقية وفــنــيــة إض

بعض املناسبات التي تواكب فترة إقامة 
املعرض.

ومــن أبـــرز الفعاليات نـــدوة فــي 29 

مارس بعنوان »الصناعات الثقافية ودور 
مؤسسات املجتمع املدني في جناحها« 
وأخــرى في 30 مــارس بعنوان »اجلامع 
األزهر في كتابات الرحالة« يتحدث فيها 
إبــراهــيــم الهدهد رئيس جامعة األزهــر 
األســبــق. ويحتفل املعرض مبــرور 100 
عام على ثورة 1919 بعدد من الندوات من 
بينها ندوة »فن الكاريكاتير وثورة 1919« 
التي يتحدث فيها الفنان التشكيلي محمد 
ــام الكاريكاتير عمرو فهمي.  عبلة ورس
وجتمع أمسية شعرية عربية ينظمها 
ــني الــســوري  ـــارس ب ــي 28 م ــرض ف ــع امل
أبو صهيب فــواز واليمني زكريا الدهوه 
والعراقي عــذاب الركابي والفلسطينية 
ــش واملــصــري ربيع  ــاوي ــات أبـــو ش ــن زي

السايح.

اإلسكندرية للكتاب يزخر بـ»املخطوطات العربية«

»فتى البيضة«: يتبرع بعشرات آالف 
الدوالرات إلى ضحايا اإلرهاب

أدلــى الفتى األسترالي الــذي رشق سيناتورا 
عنصريا بالبيض، بتصريح جديد حول ما قام به 
في حضرة السياسي الذي هاجم اجلالية املسلمة 

في نيوزيلندا بعد هجوم املسجدين اإلرهابي. 
وكان الفتى ويل كونولي البالغ من العمر 17 
عاما قد رشق السيناتور فرايزر أنينغ الذي اعتبر 
مقتل خمسني شخصا في املسجدين مبثابة نتيجة 

لسياسة البالد املتساهلة مع الهجرة.
ــم على  ـــذي حتـــول إلـــى جن ـــر كــونــولــي ال وأق
املنصات االجتماعية، بأن ما قام به »لم يكن شيئا 
صحيحا«، لكنه يعتقد أن البيضة التي أثــارت 

اجلدل وّحدت الشعب، بحسب تعبيره.
وأضــاف أن ما قــام به أدى إلــى جمع عشرات 
اآلالف من الــــدوالرات، مشيرا إلــى أن هــذا املال 

سيذهب إلى ضحايا االعتداء اإلرهابي الدامي.
وأورد »عقب هجوم كرايست تشيرش، رأيت 
بأنه على العالم أن يدعم الضحايا، لكن السيناتور 

خرج بتصريح نابع من خطاب كراهية وانقسام«.
وصرح في مقابلة صحفية مع شبكة »نيتوورك 
تن« األسترالية، بأنه شعر بتقزز من تصريحات 
السيناتور اليميني في ملبورن، ولم يعتذر الفتى 

عما قام به.
وكانت مهرجانات وفعاليات موسيقية قد 
عرضت على فتى البيضة تذاكر دائمة، وقال في 
املقابلة إنه ال يعرف ما سيفعله بها في الوقت 

احلالي.
وعند سؤاله حول عالقته بالبيض الذي كان 
سببا في شهرته، قال كونولي الذي صار له آالف 
املتابعني في إنستغرام، إنه يعشق البيض السيما 
املسلوق منه. وفي وقت سابق، نصح كونولي 
الناس بعدم رشق السياسيني بالبيض، ألن من 
يقوم بذلك سيلقى مقاومة كبيرة من احلراس، في 
إشــارة إلى طرحه أرضا بعد الهجوم في انتظار 

قدوم الشرطة.

»املعامل« نّظمت حملتها للتبّرع بالدم  

»زعتر العلف« يثير الغضب في 
سوريا.. واحلكومة تتحرك

نظمت الشركة الكويتية لبناءاملعامل 
واملقاوالت »املعامل« حملة للتبرع بالدم في 
مقرها الرئيسي الكائن في الشويخ، وذلك 

بالتعاون والتنسيق مع بنك الدم املركزي.
ـــام اخلـــدمـــات املــســانــدة  ــر ع ــدي وأكــــد م
ــادرة  ــب نــاصــرجنــيــب الــصــالــح أن هـــذه امل
نابعة مــن حــرص “املعامل” على قيامها 
مبسؤوليتها املجتمعية على أكمل وجه، 
وانطالقاً من واجبها اإلنساني، حيث حترص 
على تنظيم حمالت التبرع بالدم ملوظفيها 
والعاملني فيها بشكل مستمر ملا لهذا األمر من 

فوائد صحية على املتبرعني وعلى املجتمع 
كصورة من صــور التكافل االجتماعي بني 

الناس.
وأشادالصالح باإلقبال الكبير من أسرة  
“املعامل” بجميع اإلدارات واألقسام على 
التبرع بالدم، لقناعتهم بأهمية هــذا األمر 
ومساهمته بإنقاذ أرواح الناس، وقد جتاوز 
عدد املتبرعني اخلمسني متبرعاً، وهذا دليل 
على الوعيا لكبير لدى اجلميع بأهمية التبرع 
إذ أن كل قطرة دم قد تكون سبباً في إنقاذ 

حياة إنسان.

كشفت شركة أبل األميركية، خالل 
حدث خاص استضافه مسرح »ستيف 
جوبز« في مقر الشركة بكوبيرتينو 
ــن خــدمــة منافسة  بــكــالــيــفــورنــيــا، ع
لنتفليكس وأمازون برامي فيديو، أطلقت 

عليها اسم »آبل تي في بلس«. 
ومتثل اخلدمة اجلديدة مزيجا من 
احملتوى األصلي الذي طورته الشركة 
وقنوات الطرف الثالث، وسيكون كل 
احملتوى متوفرا من خالل نسخة أعيد 
تصميمها من تطبيق »آبل تي في« املدمج 
على تلفزيونات أبل وiOS، وفق ما ذكر 
موقع AIT NEWS التقني.  وستأتي 

اخلدمة باشتراكات شهرية تصل قيمتها 
لـ9.99 دوالرات، وستقدم محتوى 
خاصا من مسلسالت، عــروض، أفالم 
وثائقية، وبرامج تلفزيونية متنوعة، 
بالتعاون مع عمالقة الترفيه أمثال 

»HBO« و«شوتامي«. 
 وتعمل اخلدمة اجلديدة في أكثر من 
100 دولة، وتدعم املشاركة اجلماعية، 
األمــر الــذي سيتيح الدفع مــرة واحــدة 
مقابل وصول أفراد العائلة للمحتوى 
املــتــوفــر.  كــذلــك تــدعــم اخلــدمــة ميزة 
»التعلم اآللي« بحيث تقترح احملتوى 

الذي قد يود املستخدم مشاهدته.

وتطلق أبل قنواتها اجلديدة في شهر 
مايو مع حتديث البرنامج إلى العرض 
بــجــودة »4K«، كما أعلنت الشركة 
أنها ستوفر تطبيقها على تلفزيونات 
سامسونغ وسوني وإل جي وروكو و

.Visio
وميــثــل تــوجــه أبـــل نــحــو عــالــم بث 
الفيديو حتت الطلب نقلة نوعية في 
استراتيجية الــشــركــة الــتــي سجلت 
مبيعات أجهزتها الشهيرة مثل آيفون 
ــاك مبيعات ثابتة أو غير  وآيــبــاد وم

جيدة في آخر سنة مالية.
ويرجع تغيير الشركة لسياستها 

ــــرادات قطاع  للنمو الـــذي سجلته إي
ـــاص بــهــا مــثــل »آب  ـــات« اخل ـــدم »اخل
ستور« و«آي كالود« و«أبل ميوزيك«، 
والــتــي ارتفعت بنسبة 24 فــي املئة 
لتصل إلى 37.1 مليار دوالر في العام 

املالي املاضي.
وال ميثل حاليا قطاع اخلدمات في 
الشركة سوى 14 في املئة من إجمالي 
عــائــدات أبــل والبالغة 265.6 مليار 
دوالر، إال أن املستثمرين يعلقون 
آمالهم بإمكانية إحراز املزيد من النمو 
في هذا املضمار، وفق ما نقلت وكالة 

»رويترز«.

»آبل تي في بلس« تنافس أمازون ونتفليكس
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