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الثعبان في الشباك العنكبوتية

الصيفية على شبكات التواصل 
االجتماعي املختلفة، خوفا من 
عمليات اختطافهم، أو عمليات 

تفجيرية تستهدفهم.
ووفق ما نقل���ت صحيفة 
اليوم السابع في عددها أمس أن 
الشعبة طلبت في رسالة وجهتها 
للجنود اإلسرائيليني بعدم نشر 
أسماء األماكن السياحية التي 

نصف حياته خلف القضبان 
ل���م يرتكبها.  عن جرمي���ة 
الذي حسم  التصويت  وفي 
بأغلبي���ة 37 صوت���ا مقابل 
صوت واحد، وافق مجلس 
شيوخ الوالية على مشروع 
قانون مينح وليام ديلون 50 
ألف دوالر عن كل عام من 27 
عاما قضاها في السجن عن 

واجهت موظفة استقبال 
موقف���ا مرعبا، حيث وجدت 
عند وصولها إلى العمل ثعبانا 
بداخل شبكة عنكبوت بجوار 
املكتب اخل���اص بها، حيث 
أخذ العنكبوت يومني لنسج 
الش���بكة حول فريسته قبل 

تناوله.
ذكرت جريدة الدايلي ميل 

اجليش اإلسرائيلي يحذر جنوده
من نشر خطط رحالتهم على »الفيسبوك«

والية فلوريدا تدفع 1.3 مليون دوالر 
لرجل سجن ظلمًا

عنكبوت يتناول ثعبانًا

الشرطة املكسيكية تكتشف نفقًا يؤدي
إلى أريزونا وفي داخله كمية من املاريغوانا

مكس���يكو � أ.ف.پ: اكتش���فت الشرطة 
الفيدرالية المكسيكية نفقا يؤدي الى والية 
اريزونا في جنوب غرب الواليات المتحدة وفي 

داخله 240 كيلوغراما من الماريغوانا.
فخالل تحقي���ق في منطق���ة نوغاليس 
السكنية عثرت الشرطة على نفق يمتد على 
مسافة ستين مترا تحت الحدود الدولية على 

ما أفاد بيان صادر عن الشرطة.
ونوغاليس في والية سونورا المكسيكية 
مدينة مقابلة لمدينة اميركية تحمل االسم 

ذاته ف���ي والية اريزونا عن���د الحدود بين 
البلدين.

والنف���ق البالغ قطره نص���ف المتر كان 
على ما يبدو »يس���تخدم لتمرير المخدرات 
الى الواليات المتح���دة كما تظهر 22 رزمة 
من الماريغوانا يبلغ وزنها 240 كيلوغراما« 

اكتشفت داخله على ما اضاف البيان.
منذ العام 1999 عثرت السلطات على ما ال 
يقل عن 155 نفقا غير شرعي تحت أجزاء من 

الحدود األميركية � المكسيكية الطويلة.

يتوجهون إليها، باإلضافة إلى 
الت���ي يقيمون فيها،  الفنادق 
اليومية  وخط سير تنقالتهم 
على مواقع التواصل االجتماعية 
املختلفة مثل »الفيس���بوك«، 

و»التوتير«.
وحذر اجليش اإلسرائيلي 
من طل���ب خدم���ة الغرف في 
الت���ي يقيمون فيها،  الفنادق 
فضال عن االمتن���اع عن فتح 
األبواب لألش���خاص الذين ال 
يعرفونهم، باإلضافة إلى عدم 
مكوثهم في الغرف في الطوابق 
املتوسطة من الفندق أو القريبة 
من املصاعد أو الساللم، خوفا 
من اس���تخدامها كنقاط جتمع 
تستخدمها املنظمات التي تعادي 

إسرائيل الستهدافهم.
ودع���ت الش���عبة اجلنود 
إلى التحقق من مداخل غرفهم 
والتأكد أنه���ا ال حتتوي على 
عبوات ناسفة، وإحكام إغالق 
األب���واب والنواف���ذ خوفا من 

عمليات اختطافهم.

جرمية قتل جيمس دفوراك 
ف���ي 1981 مبقاطعة بريفارد 
في فلوريدا. ويعتبر ديلون 
البالغ من العمر 52 عاما أحدث 
من يحصل عل���ى تعويض 
مالي ضم���ن قائمة متزايدة 
الذين زج بهم  من السجناء 
خلف القضبان ظلما، ووجه 
ديلون الش���كر إلى محاميه 
واآلخرين الذين تولوا قضيته 

دون مقابل.
وق���ال ديل���ون عق���ب 
التصويت: »ه���ذا هو أعظم 
ما في األمر، فهناك أشخاص 
يؤمنون حقا ببراءتك للدرجة 
التي تدفعهم ملس���اعدتك«، 
الذي  وأطلق سراح ديلون، 
ف���ي نورث  يعي���ش حاليا 
كاروالينا، من الس���جن في 
2008 بعد أن تبنى »برنامج 
البراءة في فلوريدا« قضيته، 
وق���ادت فح���وص احلمض 
النووي الت���ي أجريت على 

أدلة اإلثبات إلى تبرئته.

وفق ما نقلت عنها صحيفة 
الس���ابع أن تاني���ا  الي���وم 
روبيرس���تون عند وصولها 
لش���ركة كهرب���اء تعمل بها 
شاهدت ثعبانا بداخل شبكة 
عنكبوت، وأثار دهشتها أن 
الثعبان كان بعيدا عن سطح 
األرض، ومتشابكا في الشبكة، 
وقد ب���دأ العنكبوت في أخذ 
وجبته م���ن الثعبان، والتي 
تعتبر أكب���ر وجبة له على 

اإلطالق. 
وقال الشهود إن العنكبوت 
أمضى يومني في نسج شبكة 
حول فريسته تاركا إياها في 
مس���توى أعلى من األرض، 
واس���تمر في تناول وجبات 
خفيف���ة منه���ا، وفي حلظة 
ما تفاع���ل العنكبوت بعنف 
م���ع ذبابة هبطت عن طريق 
الصدفة على الشبكة ليبعدها 

عن الفريسة.
ويق���ول ليون وتز خبير 
العناكب من املتحف الوطني 
إن العنكبوت أنثى بني، ولكنها 
ليست قاتلة مثل العنكبوت 
األسود اللون، كما أنه سمع 
عن حادثة واح���دة مماثلة، 
حيث س���قط ثعبان فريسة 

لعنكبوت. 
وفي اليوم التالي أخذ ليون 
العنكبوت، والذي يعتبر نادرا 
أفريقيا،  وجوده في جنوب 
حيث تعيش العناكب البنية 
ملدة عامني فقط، وتتناول قائمة 

من احلشرات منها البق.

العمليات  حذرت ش���عبة 
التابعة للجيش اإلسرائيلي أمس 
اخلميس، اجلنود اإلسرائيليني 
من نش���ر مخططات رحالتهم 

واف���ق  العربية.ن���ت: 
املش���رعون بوالية فلوريدا 
األميركية على دفع 1.3 مليون 
دوالر لرجل قضى أكثر من 

� يو.بي.آي: وجدت  واشنطن 
دراسة جديدة أن الكافيني قد يجعلك 
نشيطا نهارا، لكن تأثيره ميكن أن 
يجعلك تتقلب في فراشك ليال أو 
رمبا يوقظك في خضم نومك ان 
كنت ممن ال يتأخرون في اخللود 

إلى النوم.
وذكر موقع »اليف ساينس« 
األميرك����ي أن باحثني في جامعة 
»ستانفورد« وجدوا أن األشخاص 
الذين يستيقظون نهارا ويستهلكون 
أكث����ر عرضة  الكافي����ني يبدون 
لالستيقاظ من نومهم أثناء الليل. 
وقال العلماء انها الدراسة األولى 
التي تربط تناول الكافيني بأوقات 
نوم األشخاص ان كانوا ينشطون 

نهارا أو ليال.
وطلب من 50 طالبا تس����جيل 
كميات استهالكهم للكافيني وأوقات 
نومهم واستيقاظهم ملدة أسبوع. 
وقال����ت الباحثة املس����ؤولة عن 
الدراسة جامي زيتزر ان الطالب 
الذين كانوا محرومني من النوم أي 
تأخروا في السهر »لم تؤثر عليهم 
كميات الكافيني املستهلكة« فكانوا 
ينامون متى وضعوا رؤوسهم على 

الوسادة.

دراسة: الكافيني 
يؤثر على نوم

من ال يسهرون

صحتك

»البروكلي«.. كنز

تناول املرأة احلامل 
للسكر يعرض اجلنني 

للبدانة في الكبر

الراحة والرياضة آلالم 
أسفل الظهر

نيويورك � أ.ش.أ: اضافت 
دراسة طبية حديثة مزيدا من 
االدلة العلمية املهمة واملشجعة 
على زيادة االقبال على تناول 
البروكلي )القرنبيط االخضر( 
بوصفه كن���زا ال ينضب من 
الفوائ���د الصحي���ة، حيث ال 
يحتوي البروكلي على عنصر 
واحد للوقاية من العديد من 
االمراض بل االبحاث احلديثة 
توصل���ت الى عنص���ر آخر 
يسهم بش���كل فعال في هذه 

احلماية.
فق���د توصل فري���ق من 
الباحثني االميركيني الى احتواء 
البروكلي على مادة اطلق عليها 
اسم سولفوروفان تلعب دورا 
مهما في تخفيف حدة تأثير 
العوامل السلبية التي يتعرض 
لها جسم االنسان والتي تعمل 
على رف���ع ف���رص اصابته 
بالعديد من االمراض اخلطيرة 
مثل السرطان وامراض القلب 

والسكر.
فق���د لوحظ ان هذه املادة 
تعم���ل على تقلي���ل التأثير 
الس���لبي للتعرض ملصادر 
التلوث اخلطيرة التي تضاعف 
من فرص االصابة باالمراض 

السرطانية.

باري���س � أ.ش.أ: ينصح 
النس���اء والتولي���د  أطب���اء 
الفرنسيون املرأة احلامل باحلد 
من تناول السكر طوال شهور 
احلمل حتى ال جتعل وليدها 
يكتسب وزنا زائدا وتعديل 

حامضه النووي.
ويؤكد األطباء ان اجلنني 
يستعد لتكوين أنسجة دهنية 
بسبب تناول األم السكر طوال 
الى  فترة احلمل، م���ا يؤدي 
تعرض���ه للبدانة عند الكبر، 
لذل���ك يجب على األم احلامل 
األخذ ف���ي اعتبارها احلد من 
تناول األطعمة السكرية أثناء 

فترة احلمل.

نيويورك � أ.ش.أ: توصلت 
دراس���ة طبية حديثة الى ان 
الرياضة بصورة  ممارس���ة 
منتظمة مع أخذ قس���ط كاف 
من الراحة يس���هما في عالج 
خفض آالم أسفل الظهر التي 
يعاني منها الكثيرون، بسبب 
منط احلياة غير الصحي الذي 

يتبناه الكثير منا.
وكانت األبحاث قد أجريت 
عل���ى مجموعة م���ن مرضى 
آالم أس���فل الظهر، حيث مت 
إخضاع بعض منهم ملمارسة 
الرياضة بصورة منتظمة في 
مقابل خلود البعض اآلخر الى 
الراحة الى جانب جمع الفريق 
الثالث بني ممارسة الرياضة 

والراحة.
وأش���ارت املتابعة الى ان 
األشخاص الذين انتظموا في 
ممارسة الرياضة مع احلرص 
على أخذ أقس���اط كافية من 
الراح���ة كان���وا األكثر قدرة 
عل���ى التخفيف من حدة آالم 
أسفل الظهر باملقارنة باملرضى 
الذين التزموا بعنصر واحد في 

تخفيف حدة هذه اآلالم.

»اجلدات املراهنات« لن يخضعن للمحاكمة في قبرص!
امرت بتعليق املالحقات بعدما 
اطلعت على امللف« مؤكدا انه لم 
يكن مطلعا على هذه القضية اال 
من خالل املعلومات الصحافية، 
واوضح »لو عرف����ت باالمر ملا 

سمحت بحصوله«.
وكانت الشرطة اوقفت النساء 
وغالبيتهن في العقد السابع في 
منزل خاص في مدينة ليماسول 

الساحلية في نوفمبر 2009.
وكان عددهن 44 في البداية 
وكن يلع����ن لعبة »جيم رامي« 
ف����ي مقابل امل����ال، وقد ضبطت 
الشرطة مبلغ مائة يورو، وقد 
توفيت اثنتان من املتهمات منذ 

ذلك احلني.
وقالت االكبر سنا من بينهن 
افيتخيا ياسيميدو وهو مدرسة 
الثامنة والتسعني  س����ابقة في 
»اواص����ل لع����ب ال����ورق، فهذا 
يحيين����ي، وصديقات����ي لديهن 

الشعور ذاته«.

باالجتاه املعاكس، ما يعني انه 
ميكن اعطاؤها أشكاال متعددة.

ويوضح قائال »اذا نظرنا الى 
شكل املوجات املجدول باالبعاد 
الثالثية جند انه يش����به شكل 
اللولبية، وبالتالي،  املعكرونة 
ميكن ان يتولد كل ش����عاع من 
شعاعات املوجة على حدة وبشكل 
منفصل وأن تنتشر كل الشعاعات 
في نطاق املوجات نفس����ه على 
ان يعمل كل منه����ا وكأنه قناة 

منفصلة عن االخرى«.
وباختصار »ميكن اللجوء الى 
هذه الطريقة لزيادة قدرات البث 
الالسلكي بشكل ملحوظ من دون 

زيادة عرض املوجة«.
ويش����رح الباحثون انه من 
املمك����ن مثال اس����تعمال خمس 
حاالت من العزم احلركي الزاوي 
باعطاء املوجات شكال مجدوال 
للحصول على احدى عشرة قناة 

في نطاق موجات واحدة.

اغتصاب وعالقات بني سحاقيات 
وعنف.. واملجتمع البرتغالي في 
اخلمس����ينيات لم يكن ليتحمل 
ذل����ك«. وأوضح����ت »أظن انهم 
احتفظوا به بانتظار أيام أفضل 
لكن ف����ي تلك الفت����رة لم يكن 
احد ليتص����ور ان )الديكتاتور 
انطونيو( ساالزار سيبقى هذه 

الفترة الطويلة«.
ومضت تقول »لكن ان سلمكم 
احد ثمرة عمله فينبغي على االقل 
الرواية  الرد عليه«. ونش����رت 
اآلن باالس����تناد الى النس����خة 
التي أرسلها ساراماغو الى دار 
النشر في العام 1953 اذ ان الكاتب 
بعدم����ا اس����تعادها رفض على 
الدوام قراءتها مجددا. وأوضحت 
بيالر ديل ريو »لكنه كان يدرك 
ان الكتاب الي����زال له قيمة في 
املرحل����ة« احلالية ألن اآلن كما 
في تلك املرحلة »ميضي الناس 
وقتهم في عد أموالهم واحلديث 

عن الوضع العاملي«.
وص����در »كالرابوي����ا« ف����ي 
البرازي����ل والبرتغال في وقت 
س����ابق وهو صدر للتو باللغة 
االس����بانية عن دار »الفاغوارا« 
الى  للنشر. وقد بدأت ترجمته 
لغات عدة أخرى وستقدم نسخته 
االيطالية خالل معرض الكتاب 

املقبل في تورينو.
ولد س����اراماغو في نوفمبر 
1922 في بلدة في وسط البرتغال 
وقد غ����ادر بالده الع����ام 1992 
ليقيم في ارخبيل الكاناري في 
اسبانيا بعد خالف مع السلطات 

البرتغالية.

ببغاء في العالم وأطولها عمرا، 
فمتوسط عمره 90 عاما، ويرجع 
العلماء السبب وراء عدم قدرته 
على الطي���ران الى عدم وجود 
أخطار ته���دده عل���ى جزيرة 

نيوزيلندا حيث يعيش.
ومن أس���باب قلة عدد هذا 
النوع أنه ال يهتم بعملية التزاوج 
حيث ال يلتقي الذكر باألنثى إال 
كل عامني أو ثالثة، والغريب أن 
الذكر ال مييز أحيانا بني أنثاه 
وبعض األنواع األخرى في عملية 
التزاوج، كما أن الذكر أيضا ال 
يقوم بأي دور في رعاية األبناء 

الصغار.
ويبذل العلماء جهودا كبيرة 
للمحافظ���ة على هذا النوع من 
االنقراض حيث أصبح عددها 
اآلن 127 طائرا بعد أن كان هناك 

30 طائرا فقط عام 1890.

هذه املراهنات وال س����يما خالل 
عطلة نهاية السنة.

ونقلت االذاعة الرسمية عن 
املدعي العام بيتروس كليريديس 
قوله انه طلب اعادة النظر في 

امللف وقرر تعليق املالحقات.
واكد كليريديس لالذاعة »نعم 

البريطانية »نيو جورنال اوف 
فيزيكس« ف����ي عددها الصادر 
في الثاني من مارس. ويش����رح 
فابريتزيو تامبوريني من جامعة 
بادوا في ايطاليا ان املوجة ميكنها 
االلتفاف ح����ول محورها مرات 
عدة باجتاه عقارب الس����اعة او 

وساراماغو ايضا على ما اعتقد، 
ان الكتاب يجب ان ينشر«.

وخالل تقدميه عرضت ارملة 
الكاتب ال����ذي توفي في يونيو 
2010 دفاتر تتضمن مالحظات 
دونها ساراماغو عندما كان يكتب 
هذه الرواية فضال عن النسخة 
األصلية وتلك التي أرسلها  الى 

دار النشر.
وكش����فت بيالر ديل ريو ان 
»ساراماغو عانى كثيرا من هذا 
التجاهل« مشيرة الى انه احتاج 
بعد ذلك الى عشرين عاما لكتابة 
رواية أخرى مركزا في تلك االثناء 
على مسيرته الصحافية. وهي 
اعتبرت ان الناشرين لم يتجرأوا 

على نشر »عمل انتهاكي«.
وأوض����ح »انه كت����اب يقدم 
العائلة أساس املجتمع على انها 

وكر افاعي نوعا ما«.
ففي الكاتب عل����ى ما أكدت 
أرمل����ة س����اراماغو »عملي����ات 

»ببغاء الليل« وهو اس���م على 
مسمى، حيث ان من عادات هذا 
النوع أن ينشط في الليل، كما 
يتميز بكون���ه الببغاء الوحيد 
الذي ال يطير، وهو أيضا أثقل 

نيقوس����يا � ا.ف.پ: اعلنت 
السلطات القبرصية انها تخلت 
عن مالحق����ة 42 امرأة تراوحت 
اعمارهن بني 62  و98 عاما كان 
يفترض ان ميثلن امام القضاء في 
ابريل ملراهنتهن باالموال خالل 

لعب الورق فيما بينهن.
وأت����ى الق����رار بعدما اثارت 
املعلوم����ات الصحافي����ة حول 
املالحقات القضائية في حق هؤالء 
املسنات اللواتي كن ميارسن لعبة 
ال����ورق »جني رامي« ردود فعل 
مس����تغربة في ارجاء اجلزيرة 
خصوصا ان السيدات كن يواجهن 
احتمال احلكم عليهن بالسجن 
ستة اش����هر ملمارستهن العاب 

ميسر غير قانونية.
فاملراهنة باالموال في اطار 
العاب ورق محظورة في قبرص 
التي تنتشر فيها باملقابل مكاتب 
مراهنات رياضية، والكثير من 
القبارصة اليونانيني يلجأون الى 

ا.ف.پ: اظهرت   � واش����نط 
دراسة جديدة ان علماء فيزياء 
سويديني وايطاليني وجدوا رمبا 
حال ملشكلة ازدحام موجات البث 
الالسلكي باعطاء هذه املوجات 
ش����كال مجدوال ق����د ينتج قدرة 

ارسال وتلق المتناهية.
وبغي����ة اختبار ه����ذا احلل 
احملتمل، نقل الباحثون شعاعني 
من هذه املوجات املجدولة بعضها 
اللولبية  ببعض كاملعكرون����ة 
)فوزيلي( على مسافة 442 مترا 
فوق مياه البندقية في ايطاليا.

وق����د متكن هوائ����ي مكافئ 
الش����بكة من التقاط ش����عاعي 
املتدفقني ولكن بشكل  املوجات 

منفصل.
ويس����تند هذا االختراع الى 
ظاهرة »العزم احلركي الزاوي« 
في فيزياء الكم التي تشمل قوانني 

الذرات واجلزيئات.
ونشر هذا البحث في املجلة 

مدريد � أ.ف.پ: بعد سنتني 
على وفاته ميكن للقراء االطالع 
على »الكتاب املفقود« جلوزيه 
الكاتب  الذي وضعه  ساراماغو 
البرتغالي احلائز جائزة نوبل 
لآلداب وهو اليزال شابا مجهوال 
ولم يشأ نش����ره وهو على قيد 

احلياة.
وقالت أرملته الصحافية بيالر 
دي ريو خالل تقدمي الكتاب في 
مدريد »كان يسميه الكتاب املفقود 

الذي عثر عليه في الزمن«.
وكتب ساراماغو الرواية في 
خمسينيات القرن املاضي وهو 
في عق����ده الثالث وهي بعنوان 
»كالرابوي����ا« وتتن����اول حياة 
مستأجرين في مبنى في لشبونة. 
وأكدت بيالر ديل ريو »نرصد فيها 
عالم الكاتب ساراماغو الكبير«. 
لكن عندما كلف الكاتب الشاب 
صديقا له بإرسال املسودة الى دار 
نشر برتغالية، أصيب بخيبة امل 
كبيرة، فهو لم يتلق اي رد حتى 
الع����ام 1989 بعدما اصبح كاتبا 
ش����هيرا فاتصل به صاحب دار 
النشر تلك ليقول له انه يشرفه 
نشر كتابه الذي عثر عليه خالل 
عملية انتقال من مقر الى آخر. 
ورفض ساراماغو صاحب كتب 
مثل »االل����ه االكتع« و»االجنيل 
بحسب يسوع املسيح«، العرض 
الكتاب  يومها واستعاد نسخة 
تلك ورفض ان ينشر وهو اليزال 

على قيد احلياة.
وأوضحت بيالر ديل ريو »قال 
لنا انه ميكننا بعد وفاته ان نقرر 
ما هو األفضل. كنا ندرك جميعا 

� نيوزيلندا: لم  ولينغتون 
يعد طائر »النعام« هو الوحيد 
من بني الطيور الذي ال يستطيع 
الطي���ران، بل أن هن���اك نوعا 
الببغاوات هو اآلخر  نادرا من 

ال يستطيع الطيران.
ويعيش هذا النوع النادر من 
الببغاوات في نيوزيلندا وهو 
املهددة باالنقراض  من األنواع 
حيث ال يوجد منه فقط سوى 
127 طائرا فقط مما جعل العلماء 
يعطون لكل طائر منها اس���ما 
مييزه ع���ن اآلخر، ويتميز هذا 
الببغاء بريشه األخضر ومنقاره 
الرمادي الكبير وله أجنحة وذيل 
قصير نسبيا وساقان صغيران 
وأقدام كبيرة، يس���تطيع من 
خاللها تسلق األشجار مبهارة.
ويطلق على هذا النوع اسم 
»كاكاب���و« ويعني هذا االس���م 

اجلدات املراهنات لن يخضعن للمحاكمة

موجة كهرومغناطيسية على شكل معكرونة لولبية

جوزيه ساراماغو

الببغاء النادر

موجات على شكل معكرونة لولبية
حلّل مشكلة االزدحام في البث الالسلكي

بعد 60 عامًا.. »الكتاب املفقود« لساراماغو يخرج إلى العلن

ببغاء غريب ال يطير وال يوجد منه سوى 127 طائرًا

قضى 27 عامًا في السجن عن جرمية قتل


