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 عرض للوح أملنيوم شفاف وإلى اليمني بطل ستار تريك

 الشيخ خليفة بن زايد 

 وزير الحج السعودي: إنفلونزا الخنازير لم تخفض أعداد المعتمرين 

 «نيوزويك» تختار رئيس اإلمارات ضمن الـ ٥٠ األكثر تأثيرًا في العالم

 القاهرة ـ د.ب. أ: قال وزير احلج الســـعودي 
د.فؤاد بن عبد السالم الفارسي ان مرض انفلونزا 
اخلنازير لم يتسبب في خفض أعداد املعتمرين، 
معتبرا أن منع بعض الـــدول مواطنيها من أداء 
العمرة خالل شـــهر رمضان خوفا من إصابتهم 

باملرض «أمر سيادي».
  ونقلت صحيفة «عكاظ» السعودية عن الوزير 
السعودي قوله إن اعداد املعتمرين هذا العام زادت 
مبقدار ٣٠٠ ألف معتمر عن العام املاضي، مشيرا 
إلى أن منع بعض الدول ملواطنيها من أداء العمرة 
«شأن سيادي ألي دولة ومن حقها اتخاذ ما تراه، 

وال تتدخل اململكة في ذلك مطلقا».
  وأكد الفارسي بعد اجتماعه مع الهيئة التنسيقية 
ملؤسسة أرباب الطوائف ومؤسستي مطوفي حجاج 
جنوب شرق آســـيا والدول العربية أمس في مكة 
املكرمـــة، أن كل املؤشـــرات تدل علـــى أن جميع 
االحترازات الصحية التـــي اتخذتها اململكة كفيلة 

بتحقيق األمان الصحي، ولن يؤثر املرض على اعداد 
احلجاج واملعتمرين، الفتا إلى أن نسبة التخلف في 

موسم العمرة واحلج لم تتجاوز ٠٫٢٥ ٪.
  وأوضح أن وزارته تنتظر توجيه املقام السامي 
فيما يتعلق بالتوصيات املنبثقة عن اجتماع وزراء 
الصحة العرب، لتبـــدأ تطبيق ما جاء في القرار 
مبنع احلج هذا العام لكبار الســـن فوق ٦٥ عاما 
وصغار السن دون ١٢ عاما، مبينا أن الترتيبات 
الصحية التي ستطبقها مؤسسات الطوافة خالل 
هذا العام ستكون حسب ما سيرد من وزير الصحة 

من تعليمات وتدابير.
  وأشار الفارســـي إلى أن ما صدر عن اجتماع 
القاهرة ال يعدو كونه توصيات وليست قرارات 
نافذة، مؤكدا في الوقت ذاته أن وزارته ستسارع 
الى تطبيـــق كل ما يرد عـــن وزارة الصحة من 
قرارات تتعلق بالشـــؤون الصحية حلجاج بيت 

اهللا احلرام. 

 جريمة تهز رومانيا: ٥٠ طعنة مقابل ٥٠٠ يورو

 أول صحيفة على شكل شاشة إلكترونية في بريطانيا 

 مراهقة تدعي أن عمرها ٧٤ عاماً لتدخل ملهى ليلياً 

 األلمنيوم الشفاف.. حقيقة وليس خياًال

 هامبـــورغـ  د.ب.ا: قال فريق من العلماء األملان 
إن األملونيوم الشـــفاف القوي كاملعدن والشفاف 
كالزجاج هو حقيقة علمية وهو ليس وسيلة من 
وسائل املؤامرات كما ظهر في الفيلم القدمي «ستار 
تريـــك». ففي فيلم عام ١٩٨٦ «ســـتار تريك اجلزء 
الرابع رحلة العودة» يســـافر سكوتي عبر الزمن 
إلى الوراء ليوضح ملهندس وادي السيليكون كيف 
يصنع «األملونيوم الشفاف». وبعمل ذلك استطاع 
الطاقم الشجاع ملكوك الفضاء األميركي أنتربرايز 
إنقاذ احلوت األحدب من االنقراض بينما أنقذ أيضا 
األرض في القرن ٢٣. وعند اتهامه بتغيير استمرارية 
تدفق الزمن أجاب سكوتي بال مباالة «كيف نعرف 
انه ليس الغالم الذي اخترع املادة؟». وفي احلقيقة 
يقول فريق من العلماء األملان في هامبورغ إنه رمبا 

اكتشف مصادفة األملنيوم الشفاف طبقا لتقرير في 
املجلة العلمية نيتشـــر فيزيكس. وقام الباحثون 
األملان في مصنع فالش في هامبورغ بصهر قطعة 
من قضيب أملونيوم بأشـــعة ليزر بقوة ١٠ ماليني 
جيجاوات، قاموا بتسخني القضيب بشدة لدرجة أنه 
أصبح في حالة مادية جديدة: األملونيوم الشفاف. 
وفي هذه احلالة فإن فوتونات أشعة إكس ميكن أن 
متر عبر املعدن بدال من التوقف. وهذا يجعل املعدن 
«شـــفافا». وحتى اآلن، فإن هذه احلاالت ميكن أن 
تستمر فقط لكسر من النانوثانية قبل أن حتترق 
وميكن احلصول عليها باستخدام أشعة ليزر لكي 
يصطدم الكترون واحد مقابل كل أيون أملنيوم مما 
يجبر العنصر على إعادة التشكيل إلى حالة جديدة 

أكثر صالبة. 

 مقتل ٣٧ شخصاً في حادث تصادم في زيمبابوي 

 هراري ـ د.ب.أ: لقي ٣٧ شخصا حتفهم وأصيب 
عشـــرات آخرون في زميبابوي اثر تصادم حافلة 
مع شـــاحنة على طريق رئيسي جنوب العاصمة 

هراري مطلع هذا األسبوع. 
  وذكرت صحيفـــة «هيرالد» احلكومية أمس ان 
التصادم وقع عندما انحرفت احلافلة حملاولة تفادي 
مقطورة توقفت في وســـط الطريـــق بني هراري 

وبلدة ماســـفينجو جنوب البالد فـــي وقت مبكر 
أمس األحد.

  وذكرت الصحيفة ان ٧ أطفال كانوا بني الضحايا 
الذين لقوا حتفهم جميعا في موقع احلادث، ونقل 
املصابون وعددهم ٢٩ شخصا الى مستشفيات في 
هراري حيث ادرج ٤ منهـــم ضمن قائمة احلاالت 

اخلطيرة. 

 بوخارستـ  د.ب.أ: قتل رجل (٦٥ عاما) في أحد 
بيوت الطلبة في مدينة تيميسوار غربي رومانيا 
بـ ٥٠ طعنة ســـكني بعدما رفض دفع ٥٠٠ يورو 

لطالبة (٢٠ عاما) قدمت له خدمات جنسية.
  وذكرت صحف رومانية امس استنادا إلى بيانات 
االدعاء العام أن اجلانيني املشتبه فيهما، وهما طالبة 
في كلية الطب وزميل لها في نفس الكلية يعمل 

أيضا سمسارا عليها، قطعا جثة الرجل إربا.
  وعندما حمل االثنان أجزاء اجلثة في حقائب 

وأدخالها في ســـيارة، الحظ حارس بوابة بيت 
الطلبة آثار دماء فسارع إلى بإبالغ الشرطة التي 
ألقت القبض علـــى الرجل بعد فترة قصيرة، ثم 

سلمت الفتاة نفسها إلى الشرطة.
  ويحّمل اجلانيان املشتبه فيهما كل منهما اآلخر 
مسؤولية اجلرمية، في حني يؤكد االدعاء العام أن 
السمسار قتل الرجل ثم ساعدته املرأة في تقطيع 
جثته. وأوضح تقرير الطب الشرعي أن اجلثة مت 

تقطيعها مبهارة كبيرة. 

 لندن ـ أ.ش.أ: ذكـــرت تقارير صحافية أن 
شـــركة بريطانية أصبحت قاب قوســـني من 
إطالق أول صحيفة في العالم على شكل شاشة 

الكترونية.
  وذكرت قناة «اجلزيرة» الفضائية أمس أن 
علماء في مختبر كافينديش بجامعة كمبريدج 
قاموا بتطوير شاشة عرض بالستيكية ذكية 
مبقاس «إيه ٤» على مدار عشر سنوات بتكلفة 
١٢٠ مليون جنيه اســـترليني ملنافسة التنوع 
املتنامي للكتـــب االلكترونيـــة الصادرة عن 
شركات أمثال (ســـوني) اليابانية و(أمازون 
كيندل) األميركية، وهي أول شاشة مصنوعة 
من شريحة بالســـتيكية رخيصة وليس من 

مادة السليكون.
  وحتتاج الشاشة اجلديدة املسماة بالستيك 
لوجيك، التي تعمل باللمس، إلى شحنها مرة 
واحدة فقط كل أسبوعني وال تستخدم الشاشة 

طاقة عندما تكون الصورة ثابتة ال تتغير.
  ومن املتوقع أن تشجع النسخ االلكترونية 

من الصحف اســـتخدام التقنية اجلديدة نظرا 
إلمكانية حتميل األخبار فـــي أي وقت مقابل 

اشتراك مساو لسعر شراء النسخ املطبوعة.
  وقد نشـــر بالفعل كثير من العناوين على 
موقع (أمـــازون كيندل) في الواليات املتحدة، 
مبا في ذلك (ذي تاميز) بأسعار تتراوح بني ٦ 

و١٥ دوالرا شهريا.
  وسيتم ترويج «بالستيك لوجيك» في أميركا 
في بداية العام القادم بســـعر مشابه لكيندل، 
ومن املعلوم أن كل أجهزة القراءة االلكترونية 
احلالية تقوم على اللونني األبيض واألســـود 
وهى نصية فقط، ألنها ال تســـتخدم خاصية 
العرض االلكترونى لضمان قراءة مريحة على 

مدار فترات طويلة.
  ومن املتوقع أن تدخل األلوان خالل عام أو 
عامني ويليها الڤيديو خالل سنوات قليلة بعد 

تطوير التقنية. 
  وحينها قد يكون مبقدور القراء طي حواسيبهم 

البالستيكية أيضا. 

 ميونيخـ  د.ب.أ: يتطلب التزوير درجة عالية من 
الدقة وهو أمر لــــم تدركه فتاة في أملانيا (١٤ عاما) 
حاولت ان تبدو أكبر من عمرها احلقيقي حتى تتمكن 
من دخول أحد املالهــــي الليلية. وطلبت الفتاة من 
صديق لها تغيير تاريخ ميالدها في بطاقتها الشخصية 
حتى تتمكن من الدخول ولكن الصديق «الذكي» غير 
تاريخ امليالد من عام ١٩٩٥ الى عام ١٩٣٥ مما يعني ان 
صاحبة هذه البطاقة عمرها ٧٤ عاما. وحاولت املراهقة 
بكل جهدها وباالســــتعانة مبستحضرات التجميل 

أن تبدو أكبر من ســــنها ولكنهــــا لم تنجح بالطبع 
في إقناع حراس امللهى بأنها في الرابعة والسبعني. 
وانكشــــف أمر الفتاة سريعا ومت اقتيادها الى قسم 
الشــــرطة بدال من السماح لها بدخول امللهى الليلي 
وقضاء ليلة راقصة. وقالت مصادر الشرطة امس في 
مدينة ميونيخ ان والد الفتاة متكن من اصطحابها 
الى املنزل بعد انتهاء التحقيقات ضدها بتهمة إساءة 
استخدام أوراق شخصية في حني جترى التحقيقات 

ضد صديق الفتاة بتهمة التزوير. 

 جين فوندا تتزوج للمرة الرابعة في الـ ٧١ 
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 سيارة نيسان الكهربائية.. «الورقة»

 أزاحت «نيسان» النقاب عن سيارتها الكهربائية الـ «هاتش باك» التي اسمتها «ليف» اي «الورقة» في خطوة 

اخرى نحو هدفها وهو تصدر صناعة السيارات التي ال تطلق انبعاثات كربونية 

 تقول نيسان انها ستكون اول سيارة كهربائية عملية وفي متناول اجلمهور عندما تطرح في االسواق 

االميركية واليابانية في ٢٠١٠ ثم في االسواق العاملية في ٢٠١٢

 مصابيـح «ال اي دي» 

منحرفـة تبعـد تيار 

الهواء عن مرآة الباب 

لتخفيـف الضجيـج 

واملقاومة

 عرض على اللوحة األمامية يبني الطاقة 

املتبقية ومحطات الشحن القريبة

لتكنولوجيـا   نظـام 
املعلومات 

 ال وجـود للعـادم ألنه ال 
توجـد انبعاثـات لثاني 
أكسيد الكربون او غازات 

أخرى ضارة
 محـرك كهربائي أمامي 

بقوة ٨٠ كيلوواط 

 مدخل لشحن البطارية 

 مجموعـة بطاريـة ليثيوم ـ ايـون عبارة 
عن ١٩٢ خليـة ليثيوم ـ ونغنيز موضوعة 
حتت أرضية السـيارة ملزيد من االتساع 

في الداخل

 املواصفات:

 وصف سيارة نيسان 

 مقارنة سيارة نيسان بسيارات أخرى: 

 مقاعد: ٤-٥ أشخاص

  املدى: ١٦٠كم

  السرعة القصوى: ١٤٠كم/ ساعة

  التورك: ٢٨٠ نانومتر

  

  زمن الشحن: ٨ ساعات على ٢٠٠ فولت

  ١٦ ساعة على ١٠٠ فولت

  ٣٠ دقيقة بشحن فاز ٢٠٠ فولت سريع

  مقارنة بسيارات كهربائية أخرى 

  «هوندا ـ انسايت» الكهربائية الهجينة  «تويوتا ـ برايوس» الكهربائية الهجينة  سيارة «نيسان ـ ليف» الكهربائية 

 نيسان تكشف عن سيارة «ليف» الكهربائية بالكامل 
 يوكوهاماـ  أ.ف.پ: كشفت شركة «نيسان» 
لصناعة السيارات االحد اول سيارة تنتجها 
تعمـــل بالكامل علـــى الطاقـــة الكهربائية 
«ليف» التي تعتبر اول نتيجة ملموســـة 
الستراتيجيتها اجلديدة التي تتمحور حول 

تطوير سيارات ال تلوث بتاتا.
  وعرض «ليف» رئيس مجلس ادارة نيسان 
وحليفتها الفرنسية «رينو» كارلوس غصن 
مبناسبة تدشني املقر العام اجلديد للمجموعة 
اليابانية في يوكوهاما في ضاحية طوكيو 

اجلنوب شرقية.
  وهذه السيارة متوسطة احلجم وتصميمها 
قريب جدا من الســـيارات من الفئة نفسها 
املزودة مبحركات عادية وهي مجهزة ببطارية 
ليثيوم-ايون متكنها بحسب نيسان اجتياز 
مسافة اكثر من ١٦٠ كيلومترا من دون شحنها. 
وتبلغ سرعتها القصوى ١٤٠ كيلومترا في 

الساعة.

  وتنوي الشركة تسويقها بشكل مكثف 
اعتبارا من نهاية العام ٢٠١٠. وابرمت في هذا 
االطار اتفاقات تعاون مع عدة دول ومناطق 
في العالم ستقوم بإنشاء شبكة مواقع لشحن 

البطاريات.
التعريف    وقال غصن خـــالل مراســـم 
بالســـيارة اجلديدة انها «تفتح الباب امام 
حقبة جديدة في صناعة السيارات». واوضح 
«سيارة +ليف+ محايدة متاما على صعيد 
البيئـــة: فهي غير مجهزة بعادم او مبحرك 
الحراق الوقود، فقط طاقة صامتة وفعالة 

توفرها البطاريات التي نصنعها».
  وتنوي نيسان على املدى الطويل اطالق 
مجموعة كاملة من السيارات الكهربائية مراهنة 
على احلماسة التي تثيرها التكنولوجيات 
التي حتترم البيئة وحول املنافع الضريبية 
التي ستوفرها احلكومات املختلفة لهذا النوع 

من السيارات «النظيفة». 

 جثث ضحايا احلادث املروع متناثرة في الطريق العام (رويترز) 

 صحتك 

 الغوريال ربما تكون أحد مصادر اإليدز
  واشنطن ـ رويترز: ذكر علماء فرنسيون يوم االحد 
املاضي انه مت اكتشاف اصابة امرأة من الكاميرون بڤيروس 
يشـــبه االيدز يأتي من الغوريال. واضاف الباحثون ان 
هذه املرأة التي لم تظهر عليها اعراض االصابة بڤيروس 
(اتش اي في) بخير ومن املرجح انها اصيبت بالڤيروس 
من شخص آخر وليس من حيوان. وقال الباحثون في 
دورية الطب الطبيعي ان نتائجهم تشير الى ان ڤيروسا 

الغوريال املكتشف حديثا ينتشر بني الناس.
  وقال جان كريستوفر بالنتيه من جامعة روان الفرنسية 
«حددنا ڤيروس جديدا لنقص املناعة املكتسب لدى امرأة 
كاميرونيـــة. انه وثيق الصلة بڤيـــروس نقص املناعة 
املكتسب لدى القرود وال يظهر اي ادلة على اعادة اندماجه 
مع ســـالالت اخرى لڤيروس اتش أي في -١ او ڤيروس 
اس اي في لدى القرود». وشـــخصت اصابة املرأة التي 
يبلغ عمرها (٦٢ عاما) بالڤيروس في عام ٢٠٠٤ بعد فترة 

وجيزة من انتقالها من الكاميرون الى باريس.
  واثبت التسلسل الوراثي الروتيني للڤيروس انه ال 
يشـــبه عينات اخرى من ڤيروس االيدز وكان في نهاية 
االمر يشبه ڤيروس نقص املناعة املكتسب لدى الغوريال 

والذي لم يكتشف هو نفسه اال في عام ٢٠٠٦.
  ويرجـــع اصل االيدز الذي اصـــاب ما يقدر بنحو ٣٣ 
مليون شخص في العالم وأودى بحياة ٢٥ مليون شخص 
اخرين الى الشـــمبانزي. ويقـــول علماء من املرجح انه 
انتقل الى األشخاص الذين كانوا يقومون باصطياد وذبح 
قرود الشمبانزي وهي اقرب الكائنات احلية جينيا الى 
االنسان. وقال فريق بالنتيه ان «نتائجنا تشير الى ان 
الغوريال باالضافة الى الشـــمبانزي هي املصدر املرجح 
لڤيروس اتش اي في -١». اكتشاف هذه الساللة اجلديدة 
لڤيروس اتش اي في -١ يســـلط الضوء على استمرار 
احلاجة للمتابعة الوثيقة لظهور اي اشكال مختلفة جديدة 
لڤيروس اتش اي في خاصة في عرب افريقيا الوسطى 

مصدر كل مجموعات اتش اي في-١ املوجودة.
  وهذه املرأة وهي ارملة لم يكن لها هي نفسها اتصال 
بالغوريال ولكنها قالت انها ضاجعت عدة أشخاص بعد 
وفاة زوجها. وتذكرت انها مرضت في املاضي. وعندما 
يصاب االشخاص بڤيروس اتش اي في حديثا فإنهم غالبا 
ما يصابون بارتفاع في درجة احلرارة وبتوعك غير خطير 
في ذلك الوقت ولكنهم نادرا ما يعرفون ما ســـبب هذه 
الوعكة. وعادة ما يتم تشخيص اصابتهم بااليدز بعد ان 

يكون الڤيروس قد بدأ في تدمير جهاز املناعة. 

 وزير احلج السعودي د. فؤاد بن عبد السالم الفارسي 

 واشـــنطن ـ أ.ش.أ: 
اعلنت النجمة السينمائية 
جني فوندا (٧١ عاما) انها 
تستعد للزواج من املنتج 
«ريتشارد  املوســـيقي 
بيري» البالغ من العمر 

٦٧ عاما.
الزواج هو    يعد هذا 
الرابع فـــي حياة جنمة 
هوليوود الشهيرة، فقد 
تزوجـــت مـــن ذي قبل 
الســـينمائي  باملخـــرج 
الشهير «روجيه فادمي» 
من ثم «توم هايدن» و«ند 

نرنر».
  وجني فوندا هي ابنة 
املمثل الشـــهير «هنري 

فوندا».. وقد اعتزلت التمثيل، ومتارس رياضة االيروبيكس الشهيرة 
التي تساعد على فقد الوزن ولها عدة نشاطات اخرى. 

 جني فوندا 

 اختارت مجلة «نيوزويك» االميركية 
رئيس دولة االمارات الشيخ خليفة بن زايد 
آل نهيان احد الشــــخصيات الـ ٥٠ االكثر 

تأثيرا في العالم في عددها اجلديد.
  وتناولت «نيوزويك» في تقرير اوردته 
وكالة انباء االمارات اليوم حياة الشيخ 
خليفة مستعرضة االجنازات الكبيرة التي 
حققها بجانب الصفات الشخصية املميزة 
واخلطوات االيجابيــــة التي اتخذها بعد 
توليه رئاســــة الدولة عام ٢٠٠٤ في دعم 
االستثمار االقتصادي والثقافي وتعزيز 

وضع املرأة.
  واشــــتمل التقرير علــــى قدرته على 
مواجهة الصعــــاب قبل تفاقمها ومواقفه 
الثابتة عند اندالع االزمة املالية العاملية 

عام ٢٠٠٨ وسياسته احلكيمة في التعامل 
مع مختلف القضايا الوطنية واالقليمية 

والعاملية.
  وقالت «نيوزويك» ان دولة االمارات 
«اســــتثمرت االموال الطائلــــة في جذب 
مؤسســــات ثقافية وتعليمية من الغرب 
كجامعة الســــوربون الفرنسية وجامعة 

نيويورك».
  وعلى صعيد متصل قال نائب رئيس 
مجلس الوزراء ووزير شــــؤون الرئاسة 
الشيخ منصور بن زايد آل نهيان تعليقا 
على االختيار انه «ليس من السهل الفصل 
بني العام واخلاص عند احلديث عن الشيخ 
خليفــــة بن زايــــد آل نهيــــان، فالصفات 
الشخصية التي يتحلى بها الشيخ خليفة 

لها انعكاس واضح على اسلوب عمله ونهج 
تعامله وادارته للشأن العام».

  واشار الشيخ منصور الى ان الشيخ 
خليفة «اكتسب الكثير من صفات القائد 
املؤسس الراحل الوالد الشيخ زايد الذي 
خبر اساليب احلكم والسياسة وكان حريصا 
على ترسيخ قيم االلتزام مبعناها الواسع 

في نفوس ابنائه والعاملني معه».
  واكد انــــه «رغم تعدد املســــؤوليات 
الرســــمية للشــــيخ خليفة  والواجبات 
فإن صلته باملواطنني وتلمسه لهمومهم 
ومطالبهم تتعزز باستمرار سواء من خالل 
اللقاء املباشــــر في مجلسه او من خالل 
القنوات الرسمية املتمثلة في الدوائر التي 

تتعاطى يوميا مع مطالب املواطنني».


