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قال الرئيس التنفيذي لشركة «جنرال موتورز» 
األميركية لصناعة السيارات «فريتز هندرسون»: 
«إن السيارة شيفروليه فولت التي متثل األمل في 
صناعة السيارات الصديقة للبيئة، ستستهلك لترا 
واحدا فقط لكل ٩٨ كيلومترا أثناء القيادة داخل 

املدينة وذلك وفقا لالختبارات األولية».
وخالل الكشـــف عن مجموعة مـــن الطرازات 

اجلديدة التي تأمل «جنرال موتورز» ان تســـاعد 
في إنعاش ميزانيتها، قال «هندرسون» نقال عن 
وكالة األنباء األملانية (د.ب.أ): «إن السيارة فولت 
الرائدة سيتم إنتاجها في أواخر عام ٢٠١٠، وستقوم 
شركة «أوبل» األملانية التي كانت تابعة لـ «جنرال 
موتورز» بإنتاج منوذج أوروبي آخر باسم أمبير 

في عام ٢٠١١.

سيارة شيفروليه الكهربائية
شـيفروليه فولت هي السـيارة الكهربائية التي تأمل جنرال موتورز ان تعيد احليوية ملنتجاتها، وفق ما أعلنت الشركة فإن السيارة ستحقق 

اقتصادا غير مسبوق في الوقود مبعدل ٩٨ كيلومترا لليتر البنزين للقيادة في املدن.

كيفية عملهاكيفية عملها

مقارنة بالسيارة املماثلة:مقارنة بالسيارة املماثلة:

املواصفاتاملواصفات
بطريقة الكهرباء:

ـ ملسافة ٦٤ كم.
ـ وحدة دفع كهربائية تستمد طاقتها من بطارية 

مشحونة بالكامل.

نظام كوابح توليدي 
يولد الكهرباء بالطريقتني.

شيفروليه فولت
كهربائية

نيسان ليف
كهربائية

تويوتا پرايوس
كهربائية هجينة

بطارية ليثيوم ـ أيون مصنوعة 
من ٤٠٠ خلية رقيقة.

للمسافات األبعد:
يبدأ تشغيلها بعد نفاد البطارية.

محرك بنزين بأربع اسطوانات يولد الكهرباء 
لتشغيل وحدة الدفع الكهربائية.

ـ املقاعد

٤ أشخاص

ـ املسافة ٦٤ كلم (بالكهرباء فقط)

ـ السرعة القصوى

١٦٠ كلم في الساعة

ـ التسارع

من ٠ الى ١٠٠ كم 

 ساعة: ٨٫٥ ثوان

ـ زمن الشحن

٣ ساعات على ٢٢٠ ڤ

٧ ساعات على ١١٠ ڤ

ـ طرحها للبيع:

نوفمبر ٢٠١٠

 صحتك 

 شيكاغوـ  رويترز: قال باحثون أميركيون، 
الثالثاء املاضي، ان تناول األسبرين ال يساعد 
فقط في منع ســـرطان القولـــون من معاودة 
املريض مرة أخـــرى ولكنه ايضا قد يحد من 

خطر املوت بهذا املرض.
  ويحتل االســـبرين مركزا بارزا في العديد 

من وصفات التداوي.
  وميكن جلرعة يومية صغيرة من االسبرين 
ان تقي من االزمات القلبية واجللطات وكذلك 

تبعد االوجاع واآلالم.
  وتوصلت دراســـات اخـــرى الى انه ميكن 
لالسبرين ان يقلل من خطر االصابة بسرطان 

القولون.
  وتظهر احدث دراســـة نشـــرت في دورية 
الرابطة الطبية األميركية انه قد مينع الوفاة 

بسرطان القولون.
  ودرس د.انـــدرو تشـــان من مستشـــفى 
ماساتشوستس العام وكلية طب هارفارد في 
بوسطن وزمالؤه تأثير استخدام االسبرين على 
١٢٧٩ رجال وامرأة مصابني بسرطان القولون 

الذي لم ميتد ألجزاء اخرى من اجلسم.
  ووجدوا ان الذين تناولوا االسبرين بانتظام 
بعد تشـــخيص حالتهم باالصابة بالسرطان 
كانـــوا اقل عرضة للموت بنســـبة نحو ٣٠٪ 
مقارنة بالذين لم يتناولوا االسبرين. وهؤالء 
االشخاص ايضا كانوا اقل عرضة للموت ألي 
سبب آخر بنسبة ٢١٪ خالل فترة الدراسة التي 

استمرت ألكثر من عقدين.
  وقال تشان في بيان «هذه النتائج ترجح 
ان االسبرين رمبا يؤثر على بيولوجية األورام 

السرطانية باالضافة الى منع ظهورها».
  وقال تشان ان االسبرين يعمل في االغلب 
على منع انزمي سيكلواوكسجينا او (سي او 
اكسـ  ٢) الذي يدعم االلتهاب وانقسام اخلاليا. 
وقال ان العديد من االورام تتكاثر لوجود (سي 

او اكس ـ ٢).
  وبرغم فوائده فإن االســـبرين قد يســـبب 
نزيفا خطيرا في املعدة. وقال الفريق انه يجب 
اجراء مزيد من الدراسات في جتارب سريرية 
محكمة قبل التوصية باستخدام الدواء ملرضى 

سرطان القولون.
  وسرطان القولون هو ثاني سرطان قاتل في 
الواليات املتحدة بعد سرطان الرئة. وسيقتل 
نحو ٥٠ الف أميركي هذا العام بحسب تقديرات 

املعهد الوطني األميركي للسرطان. 

 األسبرين يحّد من خطر الموت 
بسرطان القولون

 رئيس كوستاريكا أوسكار أرياس 

 حاخامات يهود ينفخون في األبواق خالل رحلة الطائرة فوق إسرائيل         (رويترز)

 رئيس كوستاريكا أول زعيم دولة يصاب بالوباء.. و«الصحة العالمية»: ١٨٠ ألف إصابة و١٤٦٢ حالة وفاة بسببه  

 مصر توقف حجوزات العمرة بسبب إنفلونزا الخنازير
  والهند تغلق مدارسها.. وفرنسا تعّلم الطلبة عبر اإلنترنت

 عواصــــم ـ وكاالت: فيما أعلنت منظمة الصحة العاملية 
تســــجيل ١٨٠ ألف إصافة و١٤٦٢ حالة وفاة بوباء انفلونزا 
اخلنازير، أعلن أمس إصابة رئيس كوســــتاريكا أوســــكار 
أرياس بانفلونزا «إتش ١ إن ١» املعروف بانفلونزا اخلنازير 

ليصبح أول رئيس دولة يصاب بهذا املرض.
  وذكرت صحيفة «كوســــتاريكا توداي نيوز» ان وزير 
شؤون الرئاسة رودريغو أرياس وهو أخ رئيس اجلمهورية 
أعلن خبــــر إصابة الرئيس بانفلونــــزا اخلنازير بعد أيام 
قليلة على شعوره باإلعياء،  اال ان الرئيس بدأ يشعر منذ 
األحد املاضي بآالم في احللق باإلضافة إلى السعال وارتفاع 
درجة احلرارة. ولفت أن الرئيس ميضي فترة نقاهة طوال 
ما تبقى من األسبوع ولن يستقبل أحدا، كما انه يأخذ دواء 
«تاميفلو» لكنه ســــيمارس مهامه الرئاسية وسيبقى على 
اتصال بوزرائه. وقالت نائبة وزيرة الصحة أنا موريس انه 

من غير الواضح كيف التقط الرئيس الڤيروس.
  في ذات السياق أصبح املمثل البريطاني ديڤيد ماكوسكر 
الذي يقــــوم بحملة دعائية للحكومة ضد انتشــــار الوباء 
ضحية املــــرض ذاته. وقد وضع املمثل في احلجر الصحي 
ملدة أربعني يوما، قضى منها نحو أسبوعني، بعد أن عانى 

من آالم وأعراض البرد الذي تطور الى حالة حمى.
  وفي إطار جهود احلكومة املصرية حملاربة الوباء والسعي 
نحو تقليل األخطار احملتملة له قرر مجلس الوزراء املصري 
وقف أي حجوزات جديدة للســــفر إلى العمرة اعتبارا من 
يوم أمس. وأوضح التلفزيون املصري أن مجلس الوزراء 
اتخذ هذا القرار في ختام اجتماع طارئ مبدينة اإلسكندرية 
ملناقشــــة موقف موســــم العمرة في ضوء التطورات التي 

يشهدها انتشار الڤيروس.
  االجتماع الوزاري اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملي كما 
قرر املجلس خالل اجتماعه زيادة قيود السفر للعمرة طبقا 
لتوصيات ة والذي عقد بالقاهرة في ٢٢ يونيو املاضي لرفع 

احلد األدنى لسن املسافرين للعمرة إلى ٢٥ عاما بدال من ١٢ 
عاما وبحد أقصى ٦٥ عاما. ويسرى هذا القيد على املسافرين 

إلى العمرة اعتبارا من أمس.
  وأقر املجلس كذلك استمرار تنفيذ القيود األخرى التي 
أقرها االجتماع الوزاري بعدم سفر املصابني باألمراض املزمنة 
والسمنة وأمراض الفشل الكلوي والكبدي وأمراض اجلهاز 
التنفسي والقلب وأمراض نقص وضعف املناعة واحلوامل 
من السيدات، خاصة بعد أن وصل عدد احلاالت املسجلة في 
مصر بإنفلونزا اخلنازير حتى مساء أمس وصل إلى ٤٢٠ 

حالة منذ ظهور املرض في مصر وحتى اآلن. 
  وفي الهند قررت الســــلطات الهندية اقفال كل املدارس 
واجلامعــــات في مدينة بومباي الكبرى خوفا من تفشــــي 
انفلونزا اخلنازير، في حني سجلت الهند ثماني وفيات من 
جراء الڤيروس حتى اآلن. وقال ســــوريش ونديل الناطق 
باســــم والية مهرشترا التي تشكل بومباي عاصمتها: «لقد 

قررت احلكومة إقفال املدارس واجلامعات في املدينة كلها 
مدة اسبوع ابتداء من اخلميس». 

  وفي ســــياق متصل أعلن وزير التعليم الفرنسي لوك 
شاتيل أمس استعداد وزارته إلغالق كافة املدارس في فرنسا 
في حالة تفشي الڤيروس في البالد مع بدء العام الدراسي 
اجلديد. وأوضح شاتيل في حديث له نشرته أمس صحيفة 
«لوفيغارو» الفرنسية، أنه سيتم التعامل مع املدارس وفقا 
لتطــــور األوضاع فــــي كل حالة على حدة، مشــــيرا إلى أن 
قرار إغالق املدارس متروك لرؤســــاء األحياء بالتشاور مع 
مسؤولي التعليم ومديري املدارس بعد دراسة الوضع على 
املستوين احمللي والوطني. وقال شاتيل إن وزارة التعليم 
أعدت بالتعاون مع املركز الوطني للتعليم عن بعد برامج 
تعليمية بديلة للتعليم عن بعد للطلبة الذين تغلق مدارسهم 
لتعويضهم عن إغالق املدارس، حيث سيتم إذاعة هذه البرامج 
التعليمية من خالل القناة اخلامسة للتليفزيون الفرنسي 
وراديو فرنسا وشــــبكة االنترنت. وفيما يتعلق بإمكانية 
تعميم تطعيم األطفال ضد انفلونزا اخلنازير، قال شاتيل 
«في املرحلة احلالية ليس هناك اجتاه للقيام بذلك». وأشار 
شاتيل إلى أنه ســــيعقد اجتماعا يوم ١٨ أغسطس اجلاري 
لوحدة األزمات التابعة لــــوزارة التعليم من أجل الوقوف 
على تطورات الوضع قبل أسبوعني من بدء املوسم الدراسي 
اجلديد.. كما سيعقد مدير عام وزارة الصحة اجتماعا أيضا 
يوم ٢٥ أغســــطس اجلاري مع مسؤولي التعليم لتنسيق 

املواقف في هذا الشأن.
  من جهتها أعلنت اســــتراليا أمس وفاة أول شــــخص ال 
يشــــكو من أي مرض إثر إصابته بانفلونزا «إتش ١ إن ١» 
وأفــــادت وكالة األنباء األســــترالية (آي آي بي) بأن كبيرة 
األطبــــاء في كوينزالند الدكتــــور جانيت يونغ اعتبرت ان 
وفاة شخص غير مصاب بأمراض بسبب انفلونزا اخلنازير 

ليست باألمر املستغرب. 

 ..وحاخامات إسرائيل يكتشفون عالجًا للوباء:
  انفخوا في أبواق مصنوعة من جلود الثيران!!

 انطلق عدد من احلاخامات في مهمة جوية عاجلة 
إلنقاذ إسرائيل من انتشار انفلونزا اخلنازير عبر 

«أبواق» تقليدية مصنوعة من قرون الثيران.
  وفي األسبوع املاضي، قرر عدد من احلاخامات، 
بينهم اثنان من أكبر احلاخامات، التجمع في مطار 
اللد واخلروج في رحلة جوية تطوف على احلدود 
ــم «تصحيح» ديني لوقف انتشار  إلجراء مراس
ــد اليهودية فإنه ميكن  ــب التقالي الوباء. وبحس
«حتويط» املكان املوبوء بهدف حصر الضرر فيه 
وتوفير احلماية الروحية، وقال احلاخام اسحق 
بصري ان الهدف من الرحلة اجلوية هو «توفير 
غطاء حماية روحانية ألرض اسرائيل  وأشارت 

ــرائيل اليوم» التي نشرت اخلبر،  صحيفة «إس
الى ان الطائرة اخلاصة امتألت باحلاخامات الذين 
ــوات في اجلو وهم ينفخون  قاموا بتأدية الصل

في األبواق.
  ورغم ان الدين اليهودي يعتبر اخلنزير عنوان 
النجاسة مما يجعل مجرد ذكر االسم شبه محرم، 
فإن بعض احلاخامات ذكر اخلنازير بشكل عابر 
فيما ركز أكثرهم على ذكر «االنفلونزا املكسيكية» 

أو «الوباء».
ــإن الرحلة اجلوية لم  ــب الصحيفة ف   وبحس
تكن مريحة مما اضطر احلاخامات ألداء صلوات 

أخرى من أجل العودة ساملني. 

 النحل يحتاج لمشروبات الطاقة
 لندنـ  يو بي آي: قد تســـتعيد أســـراب النحل 
املجهدة عافيتها وتعـــود للبحث عن الرحيق في 
احلقول البريطانية مرة أخرى إذا ارتشـــفت بقايا 
مشروبات الطاقة التي يتركها املتنزهون في احلدائق 
العامة. وقال مسؤولون في اجلمعية امللكية حلماية 
الطيور في بريطانيا لصحيفة «الدايلي مايل» إن 
توفير الغذاء ألسراب النحلـ  التي يتناقص عددها 
بشـــكل خطرـ  مبشـــروبات الطاقة احللوة املذاق 
مثل «رد بول» أو «لوكوزايد» ســـيزيد مستويات 

الطاقة لديها.

  وقال مســـؤولون في اجلمعيـــة إن الكثير من 
العاملني في احلدائق ذكروا أنهم رأوا أعدادا من النحل 
على األرض وهي منهكـــة القوى وبدت لهم كأنها 
ميتة. وأضاف هؤالء أن وضع ملعقة صغيرة من 
حبيبات السكر األبيض املمزوجة مبلعقة صغيرة 
من املاء في وعاء صغير بني األزهار التي يفضلها 

النحل قد يزيد قوتها ويساعدها على الطيران.
  ونصحت اجلمعية بعدم وضع كميات كبيرة من 
هذه املادة الي أوعية كبيرة «كي ال تغرق الطيور 

في حمام من السكر».

 سيلفيو برلوسكوني

 برلوسكوني للمصورين: «اتركوني وشأني»! 

ق بين شقيقتين  جائزة تفرِّ

 .. ودبوس شعر يغرق شقيقتين

 بالينفيلدـ  يو.بي.آي: اختلفت شقيقتان في والية 
كونيكتيكت بشأن اقتسام جائزة تقدر قيمتها بـ ٥٠٠ 
ألف دوالر حتى ان األمور بلغت بهما حد اللجوء إلى 
احملاكم للبت في القضية. وأفادت صحيفة «هارتفورد 
كورانت» األميركية بان األختني تريزا ســــوكايتيس 
من كرومويل وروز باكايســــا من بالينفيلد تعشقان 
املقامرة وسبق وقطعتا عهدا في العام ١٩٩٥ باقتسام 

أي جائزة تفوزان بها بينهما.
  ورفعت ســــوكايتيس في العام ٢٠٠٥ دعوى ضد 
باكايسا بعدما أقدمت هذه األخيرة على اقتسام النصف 
مليون دوالر التي ربحتها مع أخيهما جوزيف تروي. 
واستأنفت ســــوكايتيس قرارا صدر عن احملكمة في 

عام ٢٠٠٦ يعتبر ان تنفيذ العهد بني األختني إجباريا 
والنتيجة هي التراجع عن احلكم وإمنا من دون البت 

في صحة االتفاق.
  وعرضت القضية أمام احملكمة العليا التي وافقت اآلن 

على النظر في القضية خالل األشهر الـ ٦ املقبلة.
  وقال سام بوالك محامي سوكايتيس ان موكلته 
علمت أن أختها متلك تذكرة رابحة عندما قرأت األرقام 

التي يختارانها منذ ١٠ سنوات في اجلريدة.
  وأضاف بوالك «شعرت باخليانة وأكثر ما أزعجها 
هو موقــــف أختها واملال كان ثانويا». وتابع «عندما 
اكتشــــفت ان أختها تقاسمت فوزها مع أخيهما شهد 

الوضع انحرافة شريرة زادت من حدة اإلرباك». 

 الصــــني ـ يو.بــــي.آي: توفيت 
شــــقيقتان (١٠ و١٢ عامــــا) بعدما 
غرقتا في نهر قرب بلدة في مقاطعة 
هيباي الصينية فيما كانتا حتاوالن 
استرجاع دبوس شــــعر أختهما 
الصغرى الذي سقط منها. وذكرت 

صحيفة «شاينا دايلي» إن األخوات 
الثالث كن يلعنب على ضفاف النهر 
عندما علق دبوس األخت الصغرى 
البالغة من العمر ٥ ســــنوات في 
غصن شــــجرة ثم وقع في النهر. 
وحاولت األختان استرجاع الدبوس 

لكنهما وقعتا في النهر وغرقتا لم 
مير أحد في املكان ليســــاعدهما. 
وقال القرويون الذين حضروا بعد 
فترة إلى املكان انهم وجدوا الفتاة 
الصغيرة تبكي حاملة أحذية أختيها 

بني ذراعيها.

  روما ـ أ.ف.پ: طلب رئيس 
احلكومـــة االيطالية ســـيلفيو 
برلوســـكوني مـــن املصورين 
ان يحترمـــوا حياتـــه اخلاصة 
وان يتركوه وشـــأنه في مقابلة 
خاصة نشـــرتها أمس صحيفة 
«ايل جورنالي» من اليمني الوسط 

التابعة لعائلته.
  ونقلت الصحيفة عن رئيس 
احلكومة الذي يواجه مشـــاكل 
منذ اســـابيع عدة بعدما نشرت 
الصحافة صورا محرجة له برفقة 
فتيات قاصرات ومومسات، قوله 
ان احترام احلياة اخلاصة «لم يعد 
موجودا لدى احد (...) استحق 
بصراحة ان يتركوني وشـــأني 
يجب ان تتوقف انتهاكات احلياة 

اخلاصة».
  وقد ثارت حفيظة ســـيلفيو 
برلوســـكوني خصوصـــا هذا 
االسبوع بسبب محاولة صائدي 
الصـــور التقاط صور في داخل 

منزلـــه الفخـــم في ســـردينيا 
(جنوب)، حيث كان يحتفل بعيد 
ميالد احـــدى بناته مارينا ليلة 
القوى االمنية  االثنني. وأوقفت 
٣ مصوريـــن خـــالل محاولتهم 
التقاط صور وصودرت بطاقات 
الذاكرة من آالت التصوير اخلاصة 
بهم، على ما كشـــفت الصحافة 

االيطاليـــة. ويتخبـــط رئيس 
احلكومـــة االيطالية منذ مطلع 
مايـــو املاضي في قضية نوميي 
اتهم برلوسكوني  وهي شـــابة 
مبعاشرتها وهي قاصر. ودفعت 
القضية زوجته فيرونيكا  هذه 

الريو الى طلب الطالق منه.
  واعقـــب هـــذه األزمة حادث 
آخـــر وقع في يونيـــو ويتعلق 
بفتاة مرافقة شاركت مع شابات 
اخريات في ســـهرات اقيمت في 
منزل ســـيلفيو برلوســـكوني، 
واكدت انها امضـــت ليلتني في 

منزل رئيس احلكومة.
  ووصـــف رئيـــس احلكومة 
املقاالت والصور التي نشـــرتها 
الصحافـــة واملتعلقـــة بهاتـــني 
القضيتـــني باحلملـــة «القذرة 
والتشـــهيرية» ضـــده، واعتبر 
انها تضـــر بإيطاليا ومبصالح 
االيطاليـــني اكثر ممـــا تضر به 

شخصيا.

 لوس اجنيليس ـ يو.بي.آي: نفى جو جاكســـون والد ملك البـــوب األميركي الراحل مايكل 
جاكسون ما ينشر عن دفن جثمان ابنه في منتزه «فورست الون» التذكاري.

  وقال جاكسون األب ملوقع «إي أون الين» األميركي ان اجلثمان «لم يدفن بعد».
  ورفض حتديد أية خطط للدفن كما لم يؤكد صحة ما يتم تناقله عن وجود اجلثمان في قبر 
يخص املنتج املوسيقي بيري غوردي. وقال جو جاكسون الذي يسكن في الس فيغاس للموقع 
انه يدعم اقتراح نقـــل مزرعة نيفرالند التي كان ميلكها النجم الراحل من كاليفورنيا إلى الس 

فيغاس. وقال «أظن ان فيغاس ستكون مكانا رائعا». 

 مايكل جاكسون.. لم يدفن بعد

 طفلة قتلت زوج جدتها لخالف على كوب حليب
 ميلووكيـ  يو بي آي: وجهت إلى فتاة (١٣ عاما) من 
العمر من مدينة ميلووكي األميركية تهمة قتل زوج 

جدتها خالل شجار دار بينهما على كوب حليب.
  وأفادت صحيفة «ميلووكي جورنال سانتينل» 
األميركية ان البرينا براون عوملت كراشدة واتهمت 
بارتكاب جرمية قتل مـــن الدرجة األولى وذلك بعد 
وفاة روبـــرت مون البالغ من العمـــر ٤٨ عاما يوم 

السبت املاضي. وذكرت الشرطة ان براون جلبت وعاء 
احلبـــوب خاصتها لكن مون لم يناولها ما تبقى في 

زجاجة احلليب وعمد إلى رميه في املغسلة.
  واجتاح الغضب الفتاة فاستلت سكينا وطعنت 
زوج جدتها في حنجرتـــه وهرعت إلبالغ اجليران 
والشرطة بأنها قتلته، وتوفي مون في مكان اجلرمية. 
وذكر املدعـــون العامون ان قانون ميلووكي يقضي 

بأنه يفترض مبحاكم الراشدين النظر بقضايا األوالد 
الذين تزيد أعمارهم عن ١٠ ســـنوات وتوجه إليهم 
تهمة القتل من الدرجة األولى أو الثانية. لكن مدعي 
عام مقاطعة ميلووكي جون شيشـــولم قال انه من 
احملتمـــل أن تعاد قضية براون إلى محكمة األحداث 
مبوجب قانون يشمل األوالد دون الرابعة عشرة من 

العمر املتهمني بارتكاب جرائم. 


