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غسل األطباق شرط لحضور زفاف األمير وليام وكيت!

لن����دن � رويترز: اذا لم يس����عدك احلظ 
ولم تكن من بني 1900 شخص تلقوا دعوات 
حلضور الزفاف القادم لألمير وليام حفيد 
امللكة اليزابيث ملكة بريطانيا فال حتزن ألن 
بوس����عك احلصول على وظيفة في القصر 
امللكي اذا عرض عليك ان تغسل األطباق او 

تعد القهوة للضيوف.
فقد نش����رت امللكة اليزابيث إعالنا على 
موقعها على االنترنت تبحث فيه عن مساعد 
عام لغرفة القهوة ومس����اعد عام لغس����ل 

األطباق.
ويحصل من يشغل ايا من الوظيفتني 
على 14 ألف جنيه اس���ترليني  في العام 

ومقر عملهما ه���و مقر القصر امللكي في 
بكنغهام بلندن وس���يكون عليهما العمل 
في قصور ملكية أخرى في ش���تى أنحاء 

بريطانيا.
وسيكون غاس����ل األطباق مسؤوال عن 
»نظافة املطعم ومناطق غسل األطباق« بينما 
سيكون املوظف اآلخر مسؤوال عن الفريق 
الذي يتولى ترتيب صواني الشاي والقهوة 
واإلفطار وتزويده����ا »باألكواب واألطباق 

املناسبة«.
من جهة اخرى، التقت املغنية الشهيرة 
ش����يرلي كول باألمير تش����الز في كالرنس 
هاوس الثالثاء ملناقش����ة خططها ملساعدة 

املراهقني احملتاجني في بلدة نيوكاسل التي 
تنتمي لها وذلك عن طريق مؤسسة »برينس 

ترست«.
وذكرت صحيفة »ديلي ميل« البريطانية 
أن ش����يرلي قالت »لقد كنت دائما معجبة 
بعمل مؤسس����ة برينس ترس����ت ملساعدة 
الشباب احملتاج في أنحاء بريطانيا وهذه 
هي املؤسسة اخليرية املالئمة لكي حتظى 

بدعم مؤسستي«.
وقالت »العديد من الشباب كبروا وهم 
يعتقدون أن أحدا ال يهتم بهم وال يعتقدون 

أن بوسعهم فعل أي شيء«.
وأضافت »فهم لديهم العديد من املهارات 

ولكن من املمكن أن يساء استخدامها إذا لم 
يحظوا بالرعاية والدعم.وأنا أريد أن تساعدهم 

مؤسستي في تنمية مهاراتهم«.
وقد أسست مؤسسة »برينس ترست« 
عام 1976 ملساعدة الش����باب الذين اجتهوا 
للجرمية وتركوا الدراسة أو ال يعملون منذ 

فترة طويلة.
وقالت مصادر إن����ه من املقرر أن يكون 
األمير تشالز مبثابة املعلم لشيرلي من أجل أن 
حتقق »طموحها« ملساعدة الشباب احملتاجني 
في شمال شرق البالد عن طريق مؤسستها 
اخلاصة وفي املقابل من املتوقع أن تقدم مبلغا 

ماليا ملؤسسة »برينس ترست«.

حاسوب.. بحجم الحرف
وليام وكيت

»مايكرو سوفت« تطلق أول 
تحديثات منصة »ويندوز فون 7«

»العهد الجديد« بكامله على.. »تويتر« عراقي قتل ابنته »غساًل للعار«

.. و»آبل« تعرض »آي باد 2«  قريباً

سينمائيون وصحافيون مصريون 
يطلبون إلغاء الرقابة على األفالم .. وطبيب أسنان أردني يقتل زوجته 

ويحرق جثتها باألسيد

واش���نطن � أ.ش.أ: اطلقت شركة »مايكرو سوفت« االميركية، 
عمالق صناعة البرمجيات في العالم، أول حتديث ملنصة تشغيل 

الهواتف احملمولة »ويندوز فون 7«.
وقالت الش���ركة ان التحديث يس���تهدف اع���داد املنصة لتلقي 
التحديثات املستقبلية، مضيفة ان التحديث االول للمنصة مصمم 

لتحسني عملية حتديث البرامج نفسها.
وأكدت في الوقت ذاته اهمية التحديث في متهيد الطريق امام 
التحديثات املستقبلية الغنية باملميزات للهواتف احملمولة مثل ميزتي 

»النسخ واللصق« والبحث احملسن داخل متجر التطبيقات.

غرايساليك � يو.بي.آي: استغرق أحد أعضاء كنيسة إيلينوي 8 
أشهر لنشر »العهد اجلديد« من اإلجنيل بكامله في رسائل قصيرة 

متتالية على موقع »تويتر« االجتماعي.
وأفادت صحيفة »شيكاغو تريبيون« األميركية بأن كايل مارتن 
من كنيسة »لورد أوف غلوري« اللوثرية في غرايساليك نشر 7358 
رس���الة كل منها مؤلف من 140 حرفا لوضع النص الكامل للعهد 

اجلديد على صفحة الكنيسة على موقع »تويتر«.
واعترف مارتن بأن اجلزء األصعب من مهمته كان نشر مقاطع 
من آخر اإلجنيل ألن »تويتر« يضع تلقائيا الرس���ائل األجدد قبل 

القدمية.

لوس اجنيليس � أ.ف.پ: اقر عراق����ي بانه قتل ابنته في اريزونا 
)جنوب غرب الواليات املتحدة( بعد صدمها بسيارته لغسل »العار«، 

حسب ما أعلنت السلطات القضائية.
واقر فالح املالكي )50 عاما( بانه قتل نور املالكي )20 عاما( صدما 
بسيارته في مرآب للسيارات في اكتوبر 2009 وهي كانت مع ام صديقها 
التي اصيبت في احلادث. واتهمه قضاة من احملكمة العليا في منطقة 

ماريكوبا باالعتداء والفرار.
وبعد جرميته،  انتقل فالح حسن املالكي الى املكسيك قبل ان يسافر 
الى اململكة املتحدة. وقد س����لمته السلطات البريطانية الى الواليات 
املتحدة. وحسب مكتب املدعي العام، فان املتهم اقر بان ما قام به هو 
جرمية شرف بسبب تصرف ابنته الذي اعتبره معيبا. وقال شهود ان 
املالكي هاجر الى الواليات املتحدة مع عائلته في منتصف التسعينيات 
وقد استشاط غضبا عندما قررت ابنته التي كانت متزوجة في العراق 

العودة الى الواليات املتحدة والعيش مع صديقها وأمه

نيويورك � ا.ف.پ: تستعد شركة »آبل« للمعلوماتية للكشف 
االس���بوع املقبل عن النسخة اجلديدة من اجلهاز اللوحي »آي 
باد« الذي اصدرته قبل س���نة على ما ذكرت مواقع الكترونية 

متخصصة.
ونقل موقع »آل ثينغز ديجتال« عن مصادر متعددة قولها 
ان مؤمترا لعرض املنتج اجلديد سيعقد في سان فرانسيسكو 

)كاليفورنيا غرب الواليات املتحدة( في الثاني من مارس.
وتفيد هذه املعلومات ان »آي باد« اجلديد س���يكون متوافرا 
ف���ي املتاجر اعتبارا من من منتصف ابريل اي بعد س���نة على 
اول نسخة التي بيعت في الواليات املتحدة اعتبارا من الثالث 

من ابريل 2010.

القاهرة � ا.ف.پ: اصدر اكثر من 240 مخرجا وكاتب سيناريو 
وممثال وعامال في مجاالت السينما املختلفة وصحافيني ومثقفني 
الثالث���اء في القاهرة بيان���ا يدعو الى الغ���اء الرقابة على االبداع 
وخصوصا االفالم السينمائية. وطالب البيان »بالغاء جهاز الرقابة 
على املصنفات الفنية التابع لوزارة الثقافة متاما، سواء من حيث 
قراءة النصوص قبل التصوير إلجازتها، أو مشاهدة األعمال بعد 
التصوير حلذف ما يتراءى للرقباء حذفه«. وطالبوا كذلك »بتعطيل 
العمل بقانون الرقابة احلالي حتى االنتخابات التشريعية القادمة 
حيث يتم اس���تبداله بقانون التصنيفات العمرية، الذي يجب أن 
يس���اهم في وضعه خبراء في القانون بالتعاون مع س���ينمائيني 
وفنانني متخصصني«. واش���ار البيان الى ان »نص قانون الرقابة 
املعمول به حاليا على أن دور اجلهاز هو احلفاظ على »اآلداب العامة 
والنظام ومصال���ح الدولة العليا« وهي ثالثة مصطلحات مطاطة 
ج���دا وتفتح باب التأويالت من قبل بعض املوظفني، بعضهم غير 
مؤهلني لعملهم أصال، وحت���ى املؤهلني منهم ال يصح أن يكونوا 

مفتشني في ضمير الفنان أو رقباء على إبداعه.

عم���ان � يو.بي.آي: وجه مدعي ع���ام محكمة اجلنايات الكبرى 
في األردن تهم القتل العمد لطبيب اسنان قتل زوجته البالغة من 
العمر 20 عاما وحرق جثتها باالسيد الخفاء مالمح جرميته ومن 

ثم وضع اجلثة في خزان ماء فوق عيادته.
وقال مصدر قضائي ليونايتد برس إنترناشيونال، ان املدعي 

العام قرر توقيف الزوج 15 يوما على ذمة القضية.
واضاف ان اجلرمية وقعت في مدينة جرش ش���مال عمان وان 
القتيلة هي الزوجة الثانية للجاني وكان قد وقع خالف بينهما دفعه 
الى قتلها وحرق اجلثة باالسيد للتخلص من معالم جرميته واخفائها 

داخل خزان ماء فوق سطح املبنى املوجودة فيه عيادته.
وبني املصدر ان تعميما صدر بعد تغيب الفتاة عن منزل زوجها 
من قبل عائلتها اال ان جهود احملققني خالل التحقيق والبحث دفعت 

الى االشتباه بالزوج ومبواجهته اعترف بارتكاب اجلرمية.

كيف تحمي طفلك من التداعيات النفسية للعيوب الخلقية؟
برلني � د.ب.أ: يتسم األطفال بالقسوة أحيانا عندما 
يسخرون من بعض زمالئهم ويرمونهم بتعليقات 

سخيفة بسبب ظروف خارجة عن إرادتهم.
فالس���يدة ميالني، وهي أم من مدينة ميونيخ 
األملانية طلبت عدم ذكر اس���مها بالكامل، رأت تلك 
املعاملة القاس���ية مع ابنتها ل���ورا التي ولدت قبل 
ثمانية أعوام بشق ثنائي اجلانب في الشفاة والفك 

العلوي واحلنك الصلب والرخو.
خضعت لورا للجراحة ملعاجلة هذا العيب، غير 
أن آثاره ظلت باقية، وصارت منبوذة بني زمالئها 

في احلضانة.
تقول ميالني: »أخذ األطفال األكبر سنا يرمونها 
بتعليقات سخيفة، ويطلقون عليها القابا يرددها 

األطفال األصغر سنا«.
الفت���رة التي قضتها لورا ف���ي احلضانة كانت 
مثيرة للضغط والتوتر النفسي، حيث تقول األم: 
»باسترجاع ما حدث، اضطررت إلى إخراجها« من 
احلضان���ة. لم تكن لورا وحدها هي من مرت بهذه 
التجربة املريرة، ب���ل إن الكثير من األطفال الذين 
يعانون من عيوب خلقية أو ضعف في الرؤية مروا 
بنفس التجربة ، واضطروا إلى مواجهة االستهزاء 
والسخرية التي يلقونها من احمليطني بهم في بيئتهم 
االجتماعية. يقول هارالد تيجتميير ميتزدورف، وهو 
اخصائي أطفال وطبيب نفس���ي في مدينة لينداو 
جنوبي أملانيا رأي العديد من احلاالت املشابهة حلالة 
لورا: »هذا ما يس���مى باجلانب النفسي االجتماعي 

للحالة الطبية«.
وأوضح أن »كل حالة مرضية ظاهرة تولد رد فعل 
لدى اآلخرين«، مشيرا إلى أنه من الطبيعي للغاية 
أن يثير أي ش���يء يبدو خارجا عن نطاق املعتاد 

شعورا بالفضول وعدم الثقة في النفس.
منذ أن خرجت لورا إلى احلياة، اعتادت ميالني 
عل���ى رؤية تل���ك النظرة التي يلقيه���ا املارة على 

ابنتها.
تقول األم: »ال أرى ش���يئا في ذل���ك.. فلو كنت 
مكانهم لنظرت أيضا«، غير أنها أوضحت أن النظر 
يختلف عن التحديق، وأن األمر يزداد سوءا عندما 

تظهر مشاعر العداء والتحامل.
تش���ير ميالني إلى أنه »على سبيل املثال، كان 
هناك مدرس في احلضانة يعقد العزم على إرسال 

لورا إلى مدرسة لذوي االحتياجات اخلاصة«.
تيجتميير ميتزدورف يقول إن »التوعية وحدها 
هي التي تفيد في مثل هذه احلاالت.. فالش���خص 
القادر على توضيح حالته املرضية لآلخرين يبدد 

شعوره بعدم الثقة«.
ونظرا ألن األطفال الصغار ال يستطيعون ذلك، 
فإن اآلباء يتحملون مسؤولية رفع الوعي، من خالل 
تناول املشكلة خالل اجتماعاتهم مع املدرسني على 
س���بيل املثال. وغالبا ما تلعب نظرة املرء لنفسه 
دورا في اإلصابة بالضغط النفسي املرتبط باحلاالت 
الطبية الظاهرة أكبر مما يلعبه س���لوك اآلخرين 

جتاه املرضى.

عائالت الرياض تقضي أوقاتها في وادي حنيفة

أسر سعودية في وادي حنيفة

انتهت  � رويت���رز:  الرياض 
هيئة تنمية مدينة الرياض من 
إع���ادة تأهيل ممر وادي حنيفة 
املائي الذي بنيت حوله العاصمة 
السعودية في األصل فعاد املكان 
الى طبيعته بعد سنوات التلوث 

الناجت عن التوسع العمراني.
وأصبح سكان الرياض حاليا 
يستطيعون قضاء وقتا في الهواء 
الطلق وبني أحض���ان الطبيعة 
القناة واالستمتاع  على ضفتي 
بالزهور والنباتات األخرى بعد 
عدة س���نوات من العمل لتنقية 
مياه القناة التي متتد بطول 130 

كيلومترا.
وذكر طارق الفريد املدير العام 
الثقافية مبدينة  التنمية  إلدارة 
الرياض أن وادي حنيفة قد حتول 
على مر السنوات إلى مكان تلقى 

فيه مخلفات البناء والقمامة.
وقال »عن���د منو املدينة، في 
بداية السبعينيات زحفت املدينة 
على ال���وادي وبدأت تقل موارد 
الوادي ألغراض منو في املدينة 
الستخدامها في مواد البناء وكذلك 
رمي املخلفات في الوادي. ففقد 
الوادي وظيفته الرئيسية التي 
كانت هي عبارة عن مصرف ملياه 

حنيفة ألول مرة في مطلع عام 
2001 وجدنا كارثة بيئية في هذا 
امل���كان. كانت تفوح منه رائحة 
كريهة وكانت فيه حيوانات نافقة 
وقمامة ومخلفات في كل مكان. 

كان كارثة«.
وأوضح ستوكتون أن احلياة 
املائية والنباتية التي قضت عليها 
القمامة واملخلفات في وادي حنيفة 

أعيدت إلى طبيعتها األصلية.

السيول ملنطقة مساحتها حوالي 
أربع���ة آالف كيلومتر مربع في 
اجلزء الغربي من مدينة الرياض 

في وضعها الراهن«.
الكندي  ووصف املعم���اري 
جورج س���توكتون الذي شارك 
إع���ادة تأهيل وادي  في عملية 
حنيفة طوال العقد املاضي حال 
املنطق���ة عندما ج���اء إليها مع 
فريق���ه ألول مرة في عام 2001، 
فقال »عندما وطت أقدامنا وادي 

كتب نادرة
لتوماس جيڤرسون

واشنطن � أ.ش.أ: عثر فريق 
الباحث���ني األميركيني على  من 
النادرة  الكت���ب  مجموعة م���ن 
لتوماس جيڤرسون � ثالث رئيس 
للوالي���ات املتحدة � وذلك داخل 
مكتبة جامعة واشنطن مبدينة 

سانت لويس األميركية.
وذكرت شبكة »فوكس نيوز« 
االخباري���ة األميركية الليلة ان 
الباحثني م���ن مختلف الواليات 
املتحدة تدفقوا الى املكتبة ملراجعة 
التي قام  املتناث���رة  املالحظات 
جيڤرس���ون بكتابتها بخط اليد 
على كتبه، والتي تتكون من 74 
مجلدا موزعة عل���ى 28 عنوانا 

مختلفا.
وأعرب القائمون على مكتبة 
جامعة واش���نطن عن أملهم في 
العث���ور على املزي���د من كتب 
جيڤرس���ون بعد أن قام ورثته 
ببيعها إثر وفاته لسداد الديون 
حيث قامت حفيدته ايلني ويليس 
راندولف باالش���تراك في مزاد 
البي���ع ومتكنت م���ن احلصول 

على بعضها.
وقال���ت الش���بكة ان كت���ب 
جيڤرسون مت التبرع بها بعد وفاة 
حفيدته وزوجها دون وجود اي 
عالمات على انها تخصه ولكن احد 
الباحثني املتخصصني في تاريخ 
جيڤرس���ون متكن من اكتشاف 
ان هذه الكت���ب تخص الرئيس 

األميركي الراحل.

الشعاب المرجانية قد تختفي بحلول العام 2050 

واشنطن � أ.ف.پ: الشعاب املرجانية قد تختفي 
من اعماق احمليطات بحلول العام 2050 اذا لم يتخذ 
اي اجراء لوضع حد للنشاطات التي تهدد »غابة 
البحر االستوائية«، مثل الصيد املكثف او االحترار 
املناخي على ما حذر تقرير نشر االربعاء، وارتفاع 
حرارة مياه البحار املرتبط بالتغير املناخي وزيادة 
احلموضة في احمليطات بسبب التلوث بثاني اكسيد 
الكربون واملالحة البحرية والصيد املفرط وازدياد 
احلركة العمرانية على السواحل، كلها عوامل تهدد 

الشعاب املرجانية على ما اشار التقرير.
واوضح التقرير وهو بعنوان »ريفز آت ريسك 
ريفيزيتيد« الذي يجمع نتائج عشرات الدراسات 
حتت اشراف مركز »وورد ريسورسيز اينستيتوت«، 
»اذا تركت الشعاب املرجانية من دون اي اشراف 
فإن 90% منها سيختفي بحلول العام 2030، وكلها 

تقريبا بحلول العام 2050«.
واعتب���ر التقرير ان »الضغوط احمللية« التي 
متارس على الشعاب املرجانية مثل الصيد املفرط 
وارتفاع عدد س���كان املناطق الساحلية والتلوث 
تشكل اكثر مصادر التهديد املباشر على املرجان 
وتض���ع على امل���دى القصير اكثر م���ن 60% من 
ه���ذه »الغابات« امللونة في خطر، على ما ش���دد 

التقرير.
وأوض���ح التقرير ان »االحترار املناخي أحلق 
م���ن اآلن اضرارا هائلة اذ ان ارتفاع حرارة املياه 
يؤدي الى ابيضاض املرجان«. ويحوي املرجان 
ماليني الطحالب التي تعطيه لونه وهي ال حتتمل 
ارتفاع حرارة املياه. وما ان تنفق هذه الطحالب 
الصغيرة يفق���د املرجان لونه وينفق من اجلوع 

وبدوره يتحول الى هيكل كلسي.

أدنى معدل لحوادث 
الطيران في 2010 

أ.ف.پ: أعلنت   � طوكي���و 
الوكالة الدولية للنقل اجلوي 
»اياتا« ام���س ان قطاع النقل 
اجلوي س���جل في 2010 ادنى 
معدل للح���وادث في تاريخه، 
الع���ام افضل من  ليكون هذا 
2006 ال���ذي كان حتى اليوم 
العام األكث���ر أمانا في تاريخ 
الطيران املدني. وقالت الوكالة 
في بيان نشر في طوكيو انه 
في 2010 بل���غ املعدل العاملي 
للح���وادث 0.61 م���ن املليون 
واضاف البي���ان ان هذا أدنى 
معدل في تاريخ الطيران، وهو 
ادنى من معدل 0.65 املسجل في 
2006«. وشمل احصاء الوكالة 
كل انواع الطائرات املدنية، ومع 
ان املع���دل كان ادنى فإن عدد 
احلوادث املميتة كان اكبر مما 
سجل في 2009 )23 مقابل 18( 
وكذلك ايضا عدد القتلى )786 
مقابل 685(، وشددت الوكالة 
على ان »السالمة تبقى األولوية 

االولى«.
الوكال���ة  وق���ال رئي���س 
جيوڤاني بييبنياني في البيان 

ان »الطيران آمن.

واشنطن � يو.بي.آي: كشف باحثون أميركيون عن تطويرهم ألول 
نظام حاس����وبي بحجم احلرف ميكن زرعه ف����ي العني ملراقبة املرضى 

املصابني باملياه الزرقاء.
وذكر موقع »اليف ساينس« االميركي أن الباحثني في جامعة ميشيغان 
كش����فوا عن هذا النظام احلاس����وبي اجلديد الذي يهدف ألغراض طبية 
ويركز على شاشة مصممة لزرعها في العني ملتابعة تطور مرض املياه 
الزرقاء.ومن املتوقع أن يتوافر هذا اجلهاز البالغ حجمه ميليمترا مكعبا 

واحدا بعد عدة سنوات في السوق.
وقال البروفيس����ور ديڤيد بالوو من جامعة ميشيغان إن »التحدي 
الكبير هو تطوير انظم����ة يبلغ حجمها ميليمترات يكون لها أدوار في 
مراقبة أجسادنا وبيئتنا ومبانينا«. وأشار البروفسور دينيس سيلفستر 

من اجلامعة إلى أنه »النظام احلاسوبي الكامل األول بهذا احلجم«.

الشواطئ السورية في مواجهة 
نفوق الحيتان

دمشق � أ.ف.پ: يثير تعدد حاالت جنوح احليتان والدالفني 
ونفوقها على الشواطئ السورية قلقا لدى السلطات احمللية.

وكشفت مؤخرا تقارير واردة من مدينة الالذقية الساحلية 
عن جنوح دلفني ضخم على أحد الشواطئ جنوب املدينة وهو 

في مراحل حياته األخيرة.
وأشار الى أن جنس الدلفني أنثى من نوع الدلفني الكبير أو 
»دلفني انف الزجاجة« )لتشابه مقدمة فكيه مع عنق الزجاجة( 

ويبلغ طوله 425 سم ووزنه أكثر من 1200 كيلوغرام.
وعند فحصه اخلارجي لتحديد س���بب اجلنوح والنفوق لم 
تتم مالحظة أي كدم���ات أو جروح »تنجم عادة عن االصطدام 
باملراكب والس���فن أو االصطدام بالشواطئ، لكن يبدو أنه كان 
في مرحلة إصابة متقدمة بالديدان والطفيليات اخلارجية مما 
أفقده قدرته على مصارعة التي���ارات واألمواج التي قذفت به 

الى الشاطئ«.
يذكر أن الدلفني الكبير يعتبر من أشهر أنواع الدالفني املعروفة 
في العالم كما يعرف عنه محبته للعيش بالقرب من الشواطئ، 
وللبش���ر عالقة قوية بهذه املخلوقات اجلميلة التي تظهر هي 
األخرى إعجابا واضحا باإلنس���ان، حيث يرافق هذا النوع من 
الدالفني الس���فن ومراكب الصيد على شكل مجموعات وتسبح 
مبحاذاتها وقد ترافقها لعدة أيام أحيانا كما تعد من أشهر جنوم 

األلعاب البهلوانية في حدائق احليوان في العالم.
جتدر االشارة الى أن سورية عضو باالتفاقية الدولية حلماية 
احلوتيات في البحر املتوسط والبحر األسود واملناطق املتاخمة 

من احمليط األطلسي.

إنسان النياندرتال 
ارتدى ريشاً ملوناً

واشنطن � يو.بي.آي: اكتشف 
علم���اء إيطاليون ان إنس���ان 
النياندرتال الذي انقرض قبل 
حوالي 24 ألف سنة كان يرتدي 
أش���ياء عليها ريش ملون من 
الصقور والنسور ما يحمل قيمة 

رمزية.
وأف���ادت صحيف���ة »اليف 
ساينس« األميركية بان اكتشاف 
ان إنس���ان النياندرت���ال كان 
امللون يشير  الريش  يستخدم 
إل���ى ان أس���الفنا املنقرضني 
األقرب كانوا قادرين على ابتكار 

الفن.
وعمد العلماء اإليطاليون إلى 
التدقيق في محتويات »مغارة 
الدخان« في شمال إيطاليا وهي 
مغارة عثر فيها على عظام إنسان 
النياندرتال. وبعد حفر طبقتني 
الباحثون  في األرض اكتشف 
660 عظمة و22 نوعا من الطيور 
مع آثار جروح وتقشير وآثار 
كشط ناجمة عن استخدام أدوات 
من احلجارة على عظام أجنحة 
طيور ال يبدو انها تستخدم في 

الطبخ.


