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علماء يحذرون من عاصفة شمسية خطرة

للتحذي���رات اخلاصة بالطقس 
الفضائي وذلك في ضوء تزايد 
نشاط الشمس في األشهر املاضية 
بقوة وذلك ألن الرياح الشمسية 
ع���ادة ما تكون عبارة عن تدفق 
مس���تمر جلزيئ���ات شمس���ية 

مشحونة تلف األرض.
ولك���ن هذه الري���اح تصبح 
قريبة من األعاصير، كما تزايدت 
العواصف الشمسية وأصبحت 
أشد قوة وكانت ذروة ذلك كله 

الثالثاء.

العاملية للطقس الفضائي أن مثل 
العواصف الشمسية متثل  هذه 
خطرا على العالم في ظل تزايد 
االعتماد عل���ى التقنية مضيفا: 
العواصف  ت���ؤدي  أن  »ميك���ن 
انقطاع  إلى  القوية  الشمس���ية 
ش���بكات الكهرباء وشل األقمار 
الصناعية وحدوث اضطراب في 
نظام جي بي اس املالحي اخلاص 

بتحديد املواقع«.
وبدأ االحتاد األوروبي ووكالة 
الفضاء األوروبية »ايسا« برنامجا 

واشنطن � د.ب.أ: رصد علماء 
الفلك بوكالة الفضاء األميركية 
»ناسا« وجود تآكل هائل في جنم 
الشمس وأنه يقذف بجسيمات 
مشحونة وسحب بالزما عمالقة 

في الفضاء.
ولم يستبعد العلماء أن تصل 
هذه املقذوفات الشمسية للغالف 
اجلوي لألرض وأن يؤدي ذلك 
ف���ي األقمار  إلى إحداث ش���لل 

الصناعية.
وأكد جو دافيال مدير املبادرة 

االرض

عاصفة هائلة ادت الى انبعاث اشعاعات من سطح الشمس يوم الثالثاء
العاصفة الشمسية

اطالق مفاجئ لطاقة مغناطيسية
جتمعت في الغالف اجلوي

الشمسي

ميكن ان تؤدي الى تصادم بني
احلقول املغناطيسية التابعة

للشمس واالرض

١٥٠ مليون كلم

الشمس

الغالف املغناطيسي
يحمي االرض من معظم
اجلزيئات املنبعثة من الشمس

املصدر: مرصد دينامية
الشمس في الناسا

عاصفة شمسية

عاصفة الثالثاء
االقوى منذ العام ٢٠٠٦

غير متجهة مباشرة نحو االرض ولكن
قد ينجم عنها "ضربة زائغة" 

يتوقع ان يكون نشاط العاصفة
اجليومغناطيسي ضعيفا الى معتدل

قد تسبب اضطرابات في شبكات توزيع الكهرباء
واالقمار االصطناعية املعنية بتحديد املوقع

اجلغرافي ومسار الرحالت اجلوية

الرئيس التركي يفضل أفالم رعاة البقر األميركية
أغل���وا ف���ي مقال���ه بصحيفة 
»ملييت« التركية عن »تويتة« 
غول: »عندما قرأت »تويتات« 
غول قلت لنفس���ي إن عبداهلل 
غول مثل���ي متاما مازال يتمتع 
القدمي، لقد  الزمن  بالعيش في 
كانت قناة TRT احلكومية منذ 
األزل تعرض كل صباح يوم األحد 
أفالم »الويسترن الكالسيكية«، 
ثم توقفوا ع���ن العرض لفترة 

طويلة«.
وأضاف: »لكن بعد »تويتة« 
عبداهلل غول تأكدت من برنامج 
القن���اة أنها بالفع���ل أصبحت 
تع���رض كل صباح األحد أفالم 
»الويس���ترن«، بصراحة لوال 
»تويت���ة« رئي���س اجلمهورية 
ملا علمت بإعادة عرض األفالم 

الويسترن الكالسيكية«.

الكالسيكية«، التي تعرضها قناة 
TRT، وأشاهدها كلما سمح لي 

الوقت«.
وق���ال الصحافي علي أيوب 

ام.بي.س���ي: كشف الرئيس 
التركي عبداهلل غول عن ميله 
ملش���اهدة أف���الم رع���اة البقر 
األميركية »الويس���ترن«، ذلك 

أثناء عطلته األسبوعية.
وق���ال رئي���س اجلمهورية 
عب���داهلل غ���ول على حس���ابه 
الشخصي، املوجود في »تويتر«: 
»هناك كثير م���ن أتباعي على 
»تويتر« يريدون معرفة أنواع 
األفالم التي أش���اهدها، بالطبع 
أتاب���ع األف���الم اجلدي���دة كلما 
سنحت لي الفرصة، لكن السينما 
احلقيقية ليست كل ما يعرض من 

أفالم على الشاشة الذهبية«.
ويقول غول ف���ي »تويتر«: 
»مثال أنا في إجازة نهاية األسبوع 
� صباح يوم األحد � اس���تمتع 
كثيرا مبتابعة أفالم »الويسترن 

عبداهلل غول

قناديل البحر تعطل دورة غذاء الكثير من الكائنات البحرية
وأوضح كوندون كيفية وصول 
القناديل إلى دورة الغذاء البحري 
وأنه���ا تلتهم كمي���ات كبيرة من 
العوالق واله���وام البحرية التي 
تتغذى على الطحالب مما يخفض 
من كميات العوالق والطحالب في 
الوقت نفسه ويضيق على األسماك 

في غذائها.
كم���ا تلته���م القناديل يرقات 
األس���ماك وبيض���ه واألس���ماك 
الصغيرة في حني ال يكاد تكون 
هناك مخلوق���ات بحرية أخرى 

تتغذى على القناديل.
وحتل���ل البكتري���ا إخراجات 
القناديل إلى ثاني أكسيد الكربون 
مما يؤدي إلى وجود طريق مسدود 

في دورة الغذاء.
ويرج���ح الباحثون أن يكون 
التكاثر املفرط للقناديل البحرية 
بسبب اإلفراط في تسميد البحار 
واصطياد األسماك املفترسة الكبيرة 
وجلب القناديل البحرية ملناطق 
جدي���دة غير مناطقه���ا األصلية 
وتغير بيئ���ات األحياء البحرية 

جراء التغير املناخي.

تصطاد في أميركا إلى أن تكاثرت 
فيه القناديل في تسعينيات القرن 
املاضي حتى مألت شباك الصيادين 
بأسراب هائلة وحالت في بعض 
األحيان دون سحب شباك الصيد 

من املاء.
وتك���رر األمر نفس���ه قبالة 
سواحل اليابان وكذلك في البحر 
املناطق  املتوس���ط وكثير م���ن 

البحرية األخرى.

واش���نطن � د.ب.أ: أكد علماء 
أميركي���ون ان قنادي���ل البح���ر 
أصبحت تعطل دورة غذاء الكثير 
من األحياء البحرية وانها مبثابة 
»طريق مسدود« في هذه الدورة 
ألنه���ا تلتهم كمي���ات هائلة من 
العوالق واله���وام البحرية التي 
ال يعود جزء منها لدورة الغذاء 
البحرية بعد أن تلتهمها القناديل، 
حيث حتول البكتيريا التي تعيش 
في مياه البحار هذه العوالق إلى 
ثاني أكس���يد الكربون، مما يقلل 

من الغذاء املتاح لألسماك.
وأشار روبرت كوندون وزمالؤه 
من معهد فيرجينيا للعلوم البحرية 
بالواليات املتح���دة إلى أن أعداد 

قناديل البحر في تزايد مستمر.
الباحثون دراستهم  ونش���ر 
في مجلة »بروسيدجنز« التابعة 

لألكادميية األميركية للعلوم.
وأشار الباحثون إلى أن هذه 
املشكلة هي السبب وراء التراجع 
الهائل في كميات األس���ماك التي 
تصط���اد من بح���ر برينج الذي 
التي  كان مصدر نصف األسماك 

قنديل البحر

شبيه بن الدن يتعرض العتداء من شاب أميركي

غرق طالب أثناء البحث عن هاتفه في نهر النيل

كسر ثالثاً من أسنان جيون سنج وفرّ من القطار

الهند � وكاالت: تعرض رجل 
هندي »هندوسي« في الواليات 
املتحدة االميركية للضرب املبرح 
على يد ش���اب أميركي، بسبب 
الشبه الكبير بينه وبني رئيس 
تنظيم القاعدة الس���ابق أسامة 

بن الدن.

لقي طالب مصرعه غرقا عندما 
نزل الى مياه نهر النيل بأسيوط، 
حيث كان يستذكر دروسه بصحبة 
زميله على شاطئه، اللتقاط هاتفه 
احملمول الذي سقط منه في املياه، 
وتلقى اللواء محمد ابراهيم مدير 

وفوجئ الرجل الهندي جيون 
سنج )59 عاما( بالشاب األميركي 
)23 عام���ا( يقوم بضربه ضربا 
أثناء جلوس���ه في أحد  مبرحا 
القطارات في نيويورك ويقول: 
إنه شبيه أسامة بن الدن، وإنه قد 
يكون من تنظيم القاعدة وطالبان، 

امن اس����يوط بالغا من قسم ثان 
اسيوط بالعثور على غريق بنهر 
النيل خلف قرية النورس ناحية 
الوليدية دائرة القسم، وانتشلت 
قوات االنقاذ النهري اجلثة، وتبني 
انه����ا للمدعو محمد ق����دري )20 

وحينها أكد له الرجل الهندي بأنه 
ال يقرب لنب الدن، وليس له أي 

عالقة بتنظيمات إرهابية.
ول���م يتدخل أحد من الركاب 
ملس���اعدة الرجل الهندوسي من 
قبضة الش���اب الذي قام بكسر 
ثالث من أسنان الهندوسي وفر 

عاما( طالب، وحاليا يقيم مبنطقة 
الوليدية دائرة القسم، ومبناظرتها 
تبني عدم وجود اصابات ظاهرية 
بها، فتم نقلها الى مستشفى اسيوط 
اجلامعي، وبسؤال علي السيد محمد 
)21 عام����ا( طالب، مقيم بالناحية 

من القطار الذي توقف في إحدى 
احملطات. وقد سبق أن تعرض ذات 
الرجل الهندي قبل عامني لنفس 
املوقف أي قبل أن ُيقتل أسامة بن 
الدن، حيث مت ضربه بشدة من 
قبل مجموعة من الشباب اعتقدوا 

أنه أسامة بن الدن.

ذاته����ا، قرر انه اثن����اء تواجدهما 
معا على ش����اطئ النيل ملراجعة 
دروس����هما سقط الهاتف احملمول 
املتوفى باملياه،  اخلاص بصديقه 
وحاول البح����ث عنه فغرق، ولم 

يشتبه في وفاته جنائيا.

هونغ كونغ � د.ب.أ: قال مس���ؤولون امس إنه مت اعتقال 
أربعة وعشرين شخصا في هونغ كونغ ملزاعم بتلقي رشاوى 
من أجل بيع أجهزة كمبيوتر لوحي مثل »آي باد« الذي تنتجه 

شركة أبل األميركية.
وقالت اللجنة املس���تقلة ملكافحة الفساد إن املجموعة مت 

اعتقالها في عملية بدأت يوم اجلمعة املاضي.
ويعتق���د أن من بني املقبوض عليهم 13 موظفا في فروع 
سلس���لة متاجر فورترس لألجهزة الكهربائية و11 شخصا 
ممن يطلق عليهم بتجار الس���وق املوازية الذين يش���ترون 
البضائع في هونغ كون���غ ليقوموا ببيعها عبر احلدود مع 

الصني جلني أرباح.
وأدى اإلقبال على ش���راء جهاز »آي ب���اد 2« في الصني 
وانخفاض سعره في هونغ كونغ حيث يباع بسعر يقل ما 
بني 60 و100 دوالر إلى سعي جتار السوق املوازية إلى شراء 

كميات كبيرة منه وبيعها عبر احلدود.
قالت اللجنة إنه يش���تبه في حصول املوظفني بسلسلة 
بيع األجهزة على رشاوى من التجار مقابل الكشف عن أماكن 
توفر تلك األجهزة ومس���اعدتهم في شراء كميات كبيرة، مت 
إطالق س���راح كل املقبوض عليهم بكفال���ة في حني اليزال 

التحقيق مستمرا.
يذكر أن حوادث مشابهة بقيام التجار تقدمي رشاوى للعاملني 

في املتاجر وقعت أثناء نقص حليب األطفال هذا العام.

وكاالت: كشفت محطة »ABC« األميركية عن الطائرة التي 
أطلق عليها اس���م طائرة »يوم القيامة« والتي أعدت حلماية 
الرئيس األميركي وكبار مساعديه من الهجوم النووي وأخطار 

أخرى.
وبحسب ما نشر موقع صحيفة »يديعوت احرونوت« امس 
فان هذه الطائرة من نوع »بوينغ 747« مت حتصينها ملواجهة 
أخطار احلرب النووية وكذلك النيازك والشهب ومخاطر أخرى، 

حيث كلف حتصني هذه الطائرة 223 مليون دوالر أميركي.
وأض���اف املوقع ان »طائرة يوم القيام���ة« اعدت للرئيس 
األميركي ووزير الدفاع وكبار املسؤولني األمنيني وكذلك ألعضاء 
احلكومة األميركية، حيث تستطيع هذه الطائرة التحليق في 
الس���ماء أليام دون ان تهبط او يتم تزويدها بالوقود، وجرى 
حتصينها ملواجهة هجوم نووي وأخطار أخرى كبيرة، حيث 
يتم استخدام هذه الطائرة بعد حدوث الهجوم النووي وإبقاؤها 
محلقة في الس���ماء أليام، بهدف إبقاء السيطرة على الواليات 

املتحدة األميركية لصعوبة السيطرة على األرض.

لوس أجنيليس � د.ب.أ: كشفت شركة نينتيندو اليابانية 
أللع���اب الڤيديو والكمبيوتر الثالثاء عن جهاز ألعاب جديد 

ليكون خليفة جهازها الناجح »ويي« باسم »ويي يو«.
وقالت الشركة إنها تأمل أن يسد اجلهاز اجلديد الفجوة 
بني احتياجات مدمني ألعاب الڤيديو واحتياجات ممارس���ي 

األلعاب بشكل عارض.
ولكي حتقق الش���ركة هذا الهدف فإن »ويي يو« س���وف 
يق���دم ألعاب ڤيديو عالية الوضوح وهو حتديث رئيس���ي 
كبي���ر عن اجلهاز احلالي الذي يعان���ي من انخفاض جودة 
الصور في���ه مقارنة بأجهزة األلعاب املنافس���ة مثل »بالي 
ستيشن3« من إنتاج سوني و»إكس بوكس 360« من إنتاج 

مايكروسوفت.
كما أن اجلهاز اجلديد مزود بشاشة تعمل باللمس حيث 
ميكنه���ا رصد احلركة وردود األفعال على شاش���ة العرض 
الرئيسي له. وسوف يتم طرح اجلهاز في األسواق خالل الفترة 
من نيسان/أبريل وكانون أول/ديسمبر من العام املقبل. ولم 

تكشف الشركة اليابانية عن السعر املنتظر لهذا اجلهاز.
وقال ساتورو أيواتا رئيس نينتيندو إنه يعتقد أن اجلهاز 
اجلديد سوف يؤدي إلى تغيير في خريطة ألعاب الڤيديو كما 
فعل اجلهاز »ويي« من قبل. وأضاف أن هدف اجلهاز اجلديد 

هو تقدمي ألعاب ترضي جميع الالعبني بصورة متساوية.

روما � يو.بي.آي: نفذت الشرطة اإليطالية فجر أمس عملية 
موس���عة ضد عناصر مافيا ندرانغيتا ومقرها كاالبريا أدت 
إلى القبض على 142 م���ن عناصرها في مدن عدة باإلضافة 
إلى مص���ادرة أموال وممتلكات تقدر بعش���رات املاليني من 

اليورو.
ونقلت وكالة »آكي« اإليطالية عن الش���رطة قولها ان في 
بيان انها أجرت عملية حتمل اس���م »مينوتور« شارك فيها 
1300 عنصر من قوات الدرك )كارابينيري( بالتعاون مع نيابة 
تورينو  )شمال( وأدت للقبض على 142 عنصرا من املافيا في 
مدن وضواحي تورينو وميالنو ومودينا وريجيو كاالبريا. 
وأشارت إلى ان املوقوفني يواجهون العديد من التهم من بينها 
»االنتماء للمافيا واالجتار باملخدرات وحيازة األس���لحة من 

دون ترخيص والكسب غير املشروع واالبتزاز« وغيرها.
وفي إطار العملية عينها صادر مائة من عناصر الشرطة 
املالية 127 عقارا من ڤيالت وشقق وأراض في أقاليم ليغوريا 
وبيومونتي ولومبارديا الش���مالية وكاالبريا جنوب البالد، 
كما شملت العملية أصول عش���ر شركات وأكثر من مائتي 
حساب مصرفي وصناديق ودائع مصرفية تقدر قيمتها مبا 

يزيد عن 70 مليون يورو.

الرياض � يو بي آي: علقت ش���بكة التواصل االجتماعية 
العاملية »تويتر« حساب »حملة السكينة« بوزارة الشؤون 
اإلسالمية في السعودية باملوقع الذي افتتحته احلملة مؤخرا 
إليجاد مزيد من قنوات التواصل مع العالم عبر بث رس���الة 
احلملة في تعزيز الوس���طية ونبذ العنف من دون س���ابق 

إنذار.
ونقلت صحيفة »الرياض« عن املدير التقني حلملة السكينة 
يحيى بن جمعان الزهراني قوله »أنهم قاموا مبراسلة موقع 
»تويتر« ملعرفة أس���باب احلجب دون نتيجة حيث التزال 
االتصاالت جارية ملعرفة دوافع هذه اخلطوة املفاجئة السيما 
أن السكينة تراعي شروط وسياس���ات النشر باملوقع ولم 

تخالف أي شرط«.
وقال الزهراني إننا أش���عرنا القائمني على املوقع العاملي 
بأننا حملة تهدف إلى تعزيز الوس���طية ونبذ العنف ولنا 
أهداف سامية في نشر السالم واملفاهيم اإلسالمية السمحة 

عبر مختلف أصقاع العالم.

واشنطن � يو.بي.آي: قال قرصان إنترنت روسي انه جنح 
في اختراق شيفرة موقع التواصل االجتماعي الشهير »سكايب« 
وانه ميلك اآلن جزءا معدال من شيفرته ميكن أن يحوله إلى 

»مصدر مفتوح« ووضع النتائج على اإلنترنت.
ويعن���ي حتويل البرنامج إلى مص���در مفتوح أن تكون 
شيفرته علنية وميكن تعديلها علما ان الواقع يسمح بإجراء 

اتصاالت عبر اإلنترنت.
ووصف القرصان إيفيم بوش���مانوف لصحيفة »س���ان 
فرانسيس���كو كرونيكل« نفسه بأنه »باحث حر« وهو يقيم 

في جمهورية كومي التي تبعد عن موسكو 870 ميال.
وقال انه إضافة إلى حتويل سكايب إلى »مصدر مفتوح« 
فإنه يريد أن يعثر على أصدقاء ميكنهم أن يقضوا س���اعات 
إلمتام املهمة التي بدأها. وقالت الصحيفة ان »سكايب« ومقره 
لوكس���مبورغ يفكر في رفع دعوى قضائية ضد القرصان 
الروسي وكل من يس���تخدم الشيفرة اخلاصة باملوقع وأنه 

يعمل اآلن على تعزيز سالمة وخصوصية املشتركني.
يش���ار إلى أن »س���كايب« واجه في األيام األخيرة عطال 
أصاب جزءا كبيرا من حس���ابات املستخدمني خصوصا في 

خدمة االتصال الهاتفي.

طائرة »يوم القيامة«

»آي باد 2« يتسبب في حاالت 
فساد في هونغ كونغ 

»يوم القيامة« طائرة حلماية
أوباما من األخطار النووية

»نينتيندو« اليابانية تطرح أول جيل 
من جهاز األلعاب اجلديد »ويي يو«  

القبض على 142 عنصرًا من املافيا 
ومصادرة املاليني من اليورو

.. و»تويتر« يعلق موقعًا سعوديًا 
يعزز الوسطية ونبذ العنف

قرصان إنترنت روسي يخترق 
»سكايب« ويبتكر نسخة معدلة منه

صحتك

نصيحة علمية: اطرق بحذر باب 
»الصيدلية اخلضراء«

ميوني���خ � د.ب.أ: اليزال حديث العلماء متواصال عن 
دور النباتات واالعش���اب في ع���الج االمراض وتخفيف 
اعراضها، ومن بني هذه النباتات نبات »الهدال« )الدبق( 
الذي كان يس���تخدم في الطب القدمي لعالج اضطرابات 

الدورة الدموية.
واستخدمت العديد من النباتات واألعشاب على مدار 
عق���ود كأدوية وهي متاحة مجانا في كثير من احلدائق، 
ويقول مستشار تنسيق البساتني سفني جورليتس إنه 
»من اجلدير بك أن تلق نظرة عن قرب في حديقتك لترى 
إذا ما كان هناك ش���يء ما ميكنك استخدامه لصنع شاي 

طبي«.
ويأتي النعناع ضمن قائمة النباتات الطبية املفيدة، 
لكن نظرا لألنواع واس���عة التن���وع منه، يجب االهتمام 

بنوع النعناع الذي يتم اختياره.
ويحذر مانفريد فيشر من شركة »كنايب فيركه« ملنتجات 
العناية باجلس���د والصحة، م���ن أن »هناك أنواعا قليلة 
سامة باإلضافة إلى أنواع قليلة بها مستويات عالية جدا 
من املنتول �� مادة تستخرج من زيت النعناع وتفيد فى 
تخفيف االالم � ميكن أن تسبب تهيج املعدة«. ويعد »النعناع 

الفلفلي العاشر« أحد األنواع اآلمنة من النعناع.
واضاف فيش���ر أن »بحثا أجري على النبات أظهر أن 
زيته ميكن أن يس���تخدم في تهدئ���ة اضطرابات اجلهاز 
الهضمي ويحسن من أداء املرارة«، ويأتي نبات »القراص« 

ضمن النباتات الطبية.
وتقول أندريا دانيشك، من جماعة معنية باملستهلكني، 
في ميونيخ إن »بعض منسقي البساتني ال يرغبون فيه 
ألنه ينمو بغ���زارة.. لكن إذا قطع���ت كمية صغيرة من 

اجلذور ميكن إعداد شاي رائع منها«.
وحتتوي القطفة األولى من موسم النبات على كميات 

عالية من املعادن والڤيتامينات.
ويقول فيشر إن »شاي القراص مفيد للكلى ويساعد 
ف���ي تنقية الدم«. ويعتبر »الباب���وجن البري« من ضمن 
النبات الش���ائعة والتي توجد في حدائق كثيرة ويقول 
فيشر إن »إعداد شاي من النبات ميكن أن يقلل االلتهاب 
ويهدئ من تقلصات قرحة املعدة، وإذا وضع على جرح 

فإنه يساعد على سرعة الشفاء،


