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مزارع أملاني ينفي أن تكون بقوليات مزرعته سبب العدوى

وزير الصحة األملاني: أوضاع عصيبة في املستشفيات بسبب »إي كوالي« 
»الصحة العاملية«: الطبخ بدرجة 70 مئوية يقتل البكتيريا املسببة للمرض

أكثر يقتل هذه البكتيريا على أن 
تتعرض كافة اجزاء الطعام لنفس 

هذه الدرجة أو أعلى.
وتتمثل أعراض اإلصابة بهذا 
النمط في تقلص���ات في البطن 
واس���هال قد يتفاق���م في بعض 
احل���االت الى اس���هال مدمم كما 
الق���يء واحلمى،  تظهر اعراض 
ومتثل األبق���ار واالبل احلاضن 
العدوى ومنها  الرئيس���ي لهذه 
الى البش���ر من  تنتقل العدوى 
خالل االطعمة واملياه املختلطة 

بالفضالت امللوثة.
وعلى الرغم من فوبيا العدوى 
فتح مطعم للوجبات غير املطهية 
أبوابه للجمهور في العاصمة برلني، 
وقال هيلجه جروتلوشن مسؤول 
تشغيل املطعم األحد »مت حجز 
مقاعد املطعم عن آخرها مس���اء 
الس���بت لدرجة أنني اضطررت 
الزبائ���ن«، ووصف  لرد بعض 
جروتلوشن املطعم اجلديد بأنه 
»أول مطعم كامل للوجبات غير 

املطهية في برلني«.
وبلغ ع���دد زبائن املطعم في 
حفل افتتاحه مس���اء أمس نحو 
250 شخصا لم يشعروا بخوف 
من العدوى، وعلى سبيل االحتياط 
تخلى املطعم عن تقدمي الطماطم 
واخل���س واخليار وه���ي أنواع 
اخلضار التي حتذر وزارة الصحة 
أملانيا من تناولها  املواطنني في 

بدون طهي.

املنقولة بالطعام.
وأوضح البيان أن بكتيريا »اي 
كوالي« هي نوع من البكتيريا التي 
يشيع وجودها في القناة الهضمية 
لإلنس���ان واحليوانات ذات الدم 
احلار، مضيفا ان لهذه البكتيريا 
امناطا عدي���دة اغلبها غير ضار 
اال أن بعضها مثل منط »اي اتش 
اي سي« ميكن ان يسبب أمراضا 
خطيرة تنتقل عبر الغذاء، وأكد 
البيان أن الطهو اجليد للطعام عند 
درجة حرارة 70 درجة مئوية أو 

الع���دوى وكيفي���ة انتقالها من 
الى آخر وأهم تدابير  ش���خص 
الوقاي���ة والتوصيات املقترحة 
للحد من مخاطرها على الصحة 
العامة لالنس���ان، واك���د البيان 
انه البد للمتعاملني مع األطعمة 
اتباع املمارسات الدولية املعتمدة 
والقواع���د العامة لنظافة الغذاء 
التي اعتمدته���ا منظمة الصحة 
العاملية ومنظمة األغذية والزراعة 
للوقاية من انتقال عوامل العدوى 
املسؤولة عن الكثير من األمراض 

مخصب���ات على االطالق، كما ال 
توج���د أس���مدة حيوانية أيضا 
أماكن أخرى من  مستخدمة في 

املزرعة«.
الى ذلك أصدر املكتب اإلقليمي 
ملنظمة الصح���ة العاملية إلقليم 
شرق املتوس���ط ومقره القاهرة 
بيانا أم���س للتعريف ببكتيريا 
»اي ك���والي« وكيفي���ة القضاء 
عليها واألمراض التي تس���ببها 

ومدة حضانة الڤيروس.
البي���ان مصادر  كما تضمن 

وقال مسؤول أملاني إن بقوليات 
مس���تنبتة مزروعة ف���ي أملانيا 
رمبا تكون السبب وراء تفشي 
البكتيري���ا املعوية )اي كوالي( 
التي أودت بحياة اثنني وعشرين 
شخصا وأصابت أكثر من 2200 
في ش���تى أنحاء أوروبا، وقال 
فيربيك للصحيفة »ال أفهم كيف 
ميكن ان تتفق العملية اجلارية 
هنا )في املزرع���ة( واالتهامات، 
مس���تنبتات السالطة هي نتاج 
بقول ومياه ولم تستخدم معها 

املاني يواجه حتقيقا بعد اتهامات 
بشأن بكتيريا معوية فتاكة انه 
ال يفهم االتهامات التي قالت إن 
بقوليات مستنبتة في مزرعته 
رمبا كانت وراء تفشي العدوى.

وق���ال كالوس فيربيك املدير 
االداري »جليرتنرهوف بيننبوتل« 
لصحيف���ة نوي���ه أوزنابروكر 
تسايتوجن ان مزرعته ال تستخدم 
املخصب���ات النت���اج البقوليات 
املستنبتة وانه ال توجد حيوانات 

في مزرعته العضوية.

أملانيا � رويت���رز: قال وزير 
الصحة األملان���ي دانييل بار إن 
عددا من املستشفيات في شمال 
أملاني���ا، الس���يما ف���ي مدينتي 
هامبورغ وبرمين، تواجه أوضاعا 
عصيبة بسبب زيادة عدد املصابني 
ببكتيريا »إي كوالي« املعوية، 
إال أنه أش���ار إل���ى أن نقل جزء 
م���ن املرضى إلى مستش���فيات 
املدن املجاورة قد يسهم في حل 

املشكلة.
وطالب بار � في حديث أجرته 
معه صحيفة »بيلد أوم زونتاج« 
األملانية � املواطنني األملان بالتزام 
احليط���ة واحلذر فيم���ا يتعلق 
باس���تهالك املواد الغذائية التي 
مت التحذير من إمكانية احتوائها 

على بكتيريا »إي كوالي«.
واش���ار إلى إنه سيعقد غدا 
األربع���اء اجتماعا طارئا مع كل 
من وزيرة حماية املستهلك إلزه 
آيغنر ووزراء الصحة وحماية 
املس���تهلك في جميع حكومات 
الواليات األملانية لبحث كيفية 

مواجهة هذه البكتيريا.
العلم���اء  وكان ع���دد م���ن 
العلمية في  البحث  ومؤسسات 
أملانيا قد ح���ذروا املواطنني من 
تناول الطماطم، واخليار واخلس 
دون طبخه بشكل جيد، وخاصة 
تلك التي مت شراؤها من أسواق 

شمال أملانيا.
من جهت���ه، قال مدير مزرعة 

أحد املصابني بالوباء في غرفة العناية الفائقة في أحد مستشفيات هامبورغالبراعم البقولية قد تكون مصدر العدوى القاتلة

مطعم للوجبات
غير املطهوة

يفتتح رغم الفوبيا 

املجني عليه خاطب اجلاني: »أخوك مّشينا حاله باقي انت«

شاب يقتل صديق شقيقه بطلقة
العتقاده بتسببه في إدمانه

أودى شاب سعودي بحياة صديق شقيقه بطلقة 
نارية العتقاده بأن املجني عليه تسبب في إدمان شقيقه 
املخدرات، فيما تشرع دائرة االعتداء على النفس بهيئة 
التحقيق واالدعاء العام مبكة املكرمة في التحقيق مع 
القات����ل. وكان اجلاني البالغ من العمر )24 عاما( قد 
صوب 4 طلقات نارية جتاه صديق شقيقه، أصابته 
واح����دة منها بالفخذ، كانت كافية لوفاته، وذلك بعد 
تلقي����ه اتصاالت من املجني عليه عبر اجلوال، يؤكد 
فيها انه الس����بب في إدمان شقيقه املخدرات وقيامه 

بفعل فاحشة اللواط فيه.
وأدى هذا الحتدام النق����اش بينهما، ووصل الى 
التهديد بالقتل حتى مت حتديد موعد للقاء في ساعات 
الفجر األولى من األحد املاضي، وذهب اجلاني واشترى 
مسدس����ا »ربع« من صديقه، واجته الى اجلبل املطل 

على حي الكلية بالزاهر.
وعندما حضر املجني عليه )26 عاما( الى املوقع قام 
مبحاولة اإلمساك باجلاني، وكان يقول »أخوك مشينا 
حاله باقي انت« عندها أطلق اجلاني 4 طلقات، إحداها 
أصابت املجني عليه في فخذه اليمنى منطقة »األربية«، 
ثم هرب اجلاني من املوقع، فيما قام املصاب بالزحف 
على بطنه اكثر من 3 ساعات وهو ينزف حتى طرق 
باب مقيم باكستاني طالبا منه اإلسعاف واملاء، فتم 
إبالغ اجلهات األمنية التي باشرت احلالة، وجرى نقل 
املصاب الى طوارئ مستشفى امللك عبدالعزيز بالزاهر، 

لكنه توفي متأثرا بإصابته والنزيف الشديد.
وقد ألقي القبض على اجلاني ومت تسليمه ملركز 
ش����رطة التنعيم، واعترف بالتفاصيل كافة دون ان 

يعلم ان املصاب توفي باملستشفى.

رئيس الفلبني يسعى إلدراج نهر حتت األرض 
ضمن عجائب الطبيعة

آبل تطلق أداتها اجلديدة »آي كالود«

»توشيبا« تكشف عن منافس حلاسب »آي باد 2« 
طوكيو � أ.ش.أ: كشفت شركة »توشيبا« اليابانية، 
عمالق صناعة اإللكترونيات في العالم، عن بعض 
التفاصيل اخلاصة بحاسبها اللوحي املقبل، الذي 

أطلقت عليه رسميا اسم »ثرايف«.
وتأمل الشركة في أن ينافس احلاسب اللوحي 
اجلديد بشكل خاص احلاسب الشهير »آي باد 2«، 

على الرغم من أنه أقل سعرا.
ويبدو أن »توشيبا« متحمسة إلطالق حاسبها 
اللوح���ي اجلديد في األس���واق، ولم تنتظر حتى 
إطالق معالج »إنيفيديا« اجلديد رباعي النواة، ذي 
االسم الرمزي »كال إل«، وقررت استخدام معالج 

»تيجرا 2« ثنائي الواة.

ويأتي حاسب »توشيبا ثرايف« اجلديد مزودا 
بشاشة عرض تعمل بتكنولوجيا اللمس مقاسها 
1.10 بوصة بدقة عرض )1280ط800 بكسل(، وذاكرة 
عشوائية بس���عة 1 غيغا بايت، وميزة االتصاالت 
الالسلكية عبر »واي فاي«، وكاميرتني واحدة بدرجة 
وضوح تصل إلى 5 ميغا بكس���ل، وأخرى خلفية 

بدرجة وضوح تصل إلى 2 ميغا بكسل.
ويعمل اجلهاز اجلديد بنظام تشغيل »أندرويد 

1.3« املفتوح املصدر.
وستطرح »توشيبا« حاسبها اللوحي اجلديد 
»ثرايف« في الس���وق األميركية ب���دءا من يوليو 

املقبل.

إسرائيل تكشف النقاب عن أول محطة 
تعمل بالطاقة الشمسية

منصة تشغيل »آي أوه إس« تتجاوز منافستها 
»بالكبيري« في درجة الشعبية

القدس � رويترز: كشفت شركة ارافا اإلسرائيلية 
للطاقة النقاب عن اول محطة جتارية تعمل بالطاقة 
الشمسية في البالد اليوم األحد وعرضتها امام عدد 
من وزراء احلكومة وكبار الشخصيات وأعلنت عن 
خطط إلقامة عشرات احملطات املشابهة بتكلفة إجمالية 
تبلغ ملياري دوالر. وتبل����غ تكلفة احملطة الواقعة 
في مزرعة كيتوراه التعاونية 100 مليون شيقل )30 
مليون دوالر( بقدرة 4.95 ميغاوات. ومن املقرر ربطها 

بالشبكة الوطنية في األسابيع القليلة املقبلة.
وقال����ت »ارافا« ان احملطة هي االولى من نحو 50 
محطة تعمل بالطاقة الشمسية تعتزم الشركة اقامتها 
في انحاء صحراء النقب بجنوب البالد بحلول نهاية 

عام 2014. وتستهدف إسرائيل االعتماد على مصادر 
الطاقة املتجددة لتدبير 10% من استهالكها من الطاقة 
بحلول عام 2020. ولكن التزال هناك بعض اخلالفات 
داخل احلكومة حول افضل السبل لتحقيق ذلك وهو 

ما قد يعطل خطط »ارافا«.
وقالت شركة ارافا التي متتلك مجموعة سيمنس 
األملانية 36% من اسهمها انها حصلت من بنك هابوعليم 
ثاني اكبر بنك في إسرائيل على 80% من التمويل الالزم 
إلقامة محطة كيتورا. وق����ال دافيد روزنبالت نائب 
رئيس شركة ارافا »تعتزم ارافا بناء ما يقرب من 50 
محطة تعمل بالطاقة الشمسية بقدرة تزيد على 400 

ميغاوات بتكلفة تبلغ نحو ملياري دوالر«.

 كاليفورنيا � أ.ش.أ: جتاوزت منصة تش���غيل 
»آي أوه إس« من شركة »آبل« األميركية، منافستها 
»بالكبيري« من ش���ركة »ريس���يرش إن موشن« 
الكندية، لتحتل مرتبة ثاني أكثر منصات تشغيل 
الهواتف احملمولة ش���عبية بعد منصة »أندرويد« 
املفتوحة املصدر التي تطورها ش���ركة »غوغل« 

األميركية.
ووفقا إلحصائيات الس���وق اجلديدة الصادرة 
عن شركة »كومس���كور« البحثية األميركية، فقد 
أصبحت »آي أوه إس«، خالل شهر أبريل املاضي، 
منصة تشغيل الهواتف الذكية رقم 2 في الواليات 

املتحدة األميركية بحصة سوقية بلغت %26.
فيما تراجعت »بالكبي���ري« إلى املركز الثالث 

بحصة سوقية بلغت %7.25.
وواصلت منصة »أندرويد«، للفترة الثانية على 
التوالي، تربعها على عرش سوق الهواتف الذكية 

األميركية بحصة سوقية بلغت %7.36.
فيما جاءت منصة »ويندوز فون« من ش���ركة 
»مايكروسوفت« األميركية في املركز الرابع بحصة 
س���وقية 7.6%، تلتها »بالم« من شركة »إتش بي« 

األميركية بحصة بلغت %6.2.
وقالت »كومسكور« إنه خالل فترة الثالثة أشهر 
املنتهي���ة في أبريل املاضي، بلغ عدد مس���تخدمي 
الهواتف احملمولة في الواليات املتحدة األميركية 
6.74 مس���تخدم، بزيادة نس���بتها 13% عن الفترة 

نفسها من العام املاضي.

السياحة في البالد ويساعد على 
احلد م����ن الفقر عن طريق توفير 
سبل عيش للعاملني في هذا القطاع. 
وصرح اكينو وهو يعلن عن بدء 
احلمل����ة الوطنية لنه����ر بويرتو 
برنسيسا حتت األرض »كل فلبيني 
عليه دور كبير البد أن ميارس����ه 

لكي نفوز«.
التصويت  وأضاف »ميكنن����ا 
عبر الرس����ائل النصية أو شبكة 
اإلنترنت حت����ى ميكننا أن نضع 
نهر بويرتر برنسيسا في مكانه 
املستحق ضمن عجائب الطبيعة 

السبع اجلديدة«.
وق����د أعلن ع����ام 1999 أن نهر 
بويرتو برنسيس����ا ضمن مواقع 
التراث العاملي. هو مير مبسافة 8.5 
القمم اجليرية  كيلومترات حتت 
والرخامية لسلسلة جبال سانت 

بول.
ويشار إلى أن أعداد السائحني 
في الفلبني ارتفعت العام املاضي 
بنسبة 16% لتصل إلى 3.52 ماليني 
زائر مقارنة بعام 2009. وتهدف 
وزارة السياحة الجتذاب 6.3 ماليني 

زائر بحلول عام 2016.

خدمات »كالود درايف« و»كالود 
بالير« التي تسمح الى منتسبيه 
بتخزين مجموعاتهم املوسيقية 
وأشرطتهم املصورة على خوادم 
أمازون، بالتالي تصبح متاحة على 
احلواسيب أو على األجهزة التي 
تعمل وف����ق نظام اندرويد التابع 

لغوغل.
بدوره، كان غوغ����ل قد أطلق 
خدمته »غوغل ميوزيك« التي تسمح 
ملتصفحي االنترنت بأن يضعوا على 
االنترنت مجموعاتهم املوسيقية، 
ليس����معوها على احلاس����وب او 

الهاتف أو اجلهاز اللوحي.

الطبيع����ة« الس����بع اجلديدة  في 
العالم. وقد مت إدراج نهر بويرتو 
برنسيسا حتت األرض في إقليم 
باالوان غرب الفلبني على بعد 600 
كيلومتر جنوب غرب مانيال ضمن 
القائمة النهائية للمواقع املتنافسة 
الت����ي تضم 28 مقصدا س����ياحيا 
لالختيار عجائب الطبيعة السبع 

اجلديدة من بينها.
وقال اكينو إن إدراج النهر ضمن 
العجائب السبعة النهائية سيعزز 

بنسق »سترمينغ« إلى املوسيقى 
املخزنة في اخل����وادم، وفقا ملبدأ 
املعلوماتية الرقمية، ما سيسمح 
بتجني����ب متصفح����ي االنترنت 
وجوب مطابقة أجهزتهم اللوحية 

مع القرص الصلب للحاسوب.
وكانت صحيف����ة »نيويورك 
تاميز« أعلن����ت اجلمعة ان »آبل« 
أنهت تقريبا نقاش����اتها مع أبرز 
موزعي املوسيقى وأبرمت اتفاقات 
مع دور اإلنتاج املوسيقي األربعة 
الرئيس����ية. أم����ا صحيفة »لوس 
اجنيليس تامي����ز« فذكرت ان آي 
كالود س����يمنح ف����ي بداية األمر، 
مجانا الى مس����تخدمي آي تيونز 
على أن يطلب الحقا منهم التسجيل 
للحصول على اخلدمة لقاء اشتراك 

بقيمة 25 دوالرا تقريبا سنويا.
االلكترون����ي  امل����وزع  وكان 
أمازون قد أطلق في نهاية مارس 

ماني����ال د.ب.أ: ح����ث الرئيس 
الفلبيني بنينو اكينو الثالث امس 
مواطن����ي الفلبني على التصويت 
ألحد املقاصد الس����ياحية البارزة 
البالد لتكون ضمن »عجائب  في 

واشنطن � أ.ف.پ: يتهيأ مدير 
عام »آبل« ستيف جوبس للظهور 
عالنية االثنني في إطاللة ثانية منذ 
بداية إجازت����ه املرضية في يناير 
املاضي، وذلك من أجل تقدمي »آي 
كالود« موقع تخزين على اإلنترنت 

يصلح ليكون مكتبة موسيقية.
وكسرا لعادته بإحاطة إعالناته 
بجو من الغموض، كشف مصنع 
السلع املعلوماتية األميركي مسبقا 
ان س����تيف جوبس الذي ميضي 
إجازة مرضية لس����بب ومدة غير 
محددين، س����يظهر خالل املؤمتر 
الدولي للمبرمجني اإللكترونيني 
في سان فرانسيسكو ليقدم »آي 

كالود«.
وقالت مجموعة »آبل« في بيان 
انها »ستكشف عن اجليل اجلديد 
من البرامج املعلوماتية »اليون«، 
وهي النسخة الثامنة من نظام »ماك 
اوس اكس«، وكذلك »اي اوس 5«، 
النسخة األحدث من نظام التشغيل 
اخلاص باألجهزة اخللوية« كاجلهاز 

اللوحي آي باد وهاتف آي فون.
واألهم هو ان آبل ستقدم »اي 
كالود«، باعتب����اره فق����ط عرضا 

خلدمات الرقمنة.
وقال ماي����كل غارتنبرغ، وهو 
محلل في مؤسسة غارتر لألبحاث 
التكنولوجية ان »آي كالود ال يشكل 
سوى جزء بس����يط من البيان«، 
ولكنه »األكثر إثارة لالهتمام ألننا 

ال نعلم شيئا عنه«.
وبحس����ب مص����ادر متعددة، 
س����وف يتيح آي كالود االستماع 

نهر بويرتو برنسيسا

آبل تستعد إلطالق أداتها اجلديدة »آي كالود«

الصيني مهددا ابنته بالسيف

مصرع 3 في انهيار عقار 
بإحدى ضواحي باريس

ارتباط التبغ بالعقم
والعجز اجلنسي عند الرجال

صيني يهدد بقتل ابنته بالسيف

باريس � أ.ش.أ: لقيت سيدة وطفالن مصرعهم في 
انهيار العقار الذي يسكنون فيه بعد أن انهار عليه فندق 
قدمي كان����ت جترى به أعمال ترميم وجتديد، بضاحية 
مونتروي الباريسية، بينما أصيب 8 أشخاص آخرين في 
احلادث. وأوضحت الشرطة الفرنسية أن انهيار الفندق 
املكون من 4 طوابق على املنزل املجاور املكون من طابق 
واحد والذي كانت تسكنه أسرتان، لم حتدد أسبابه بعد. 
وأضافت الشرطة أن 120 من رجال اإلنقاذ توجهوا إلى 
مكان احلادث ومعهم الكالب واألجهزة الالزمة للمساعدة 

في استخراج األشخاص من حتت األنقاض.

براغ � أ.ش.أ: أظهر بحث تشيكي حديث أن نحو ثلث 
عدد املدخنني من الرجال يواجهون في عمر متوسط أو 
متقدم إشكاالت جدية في حياتهم اجلنسية، منبها إلى 
أن التدخني لفترة طويلة يتس����بب في العجز اجلنسي 

والعقم.
وقالت د.يانا تسيرمانوفا من مركز مكافحة اإلدمان 
على التدخني في مشفى نوماير اجلامعي في براغ »أكد 
البحث أنه يكفي تدخني سيجارتني يوميا كي يؤدي ذلك 
إلى حدوث مشاكل جنسية، وأنه في حال دخن الرجل 
10 سجائر يوميا فإن نسبة إصابته مبشاكل جنسية هي 
نحو 30%، أما من يدخن 20 سيجارة يوميا فإن نسبة 
املخاطر لديه تصبح 45%«. وأوضحت تس����يرمانوفا 
أن املواد الكيماوية التي تتضمنها الس����جائر الس����يما 
النيكوتني تلحق ضررا باألوردة الدموية التي تضيق 
تدريجي����ا وبالتالي يضعف مرور الدم فيها األمر الذي 

يؤدي إلى إشكاالت جنسية لدى الرجال.
ولفتت إلى أن الشباب املدخنني في أغلب األحيان ال 
يشعرون بنتائج التدخني على حياتهم اجلنسية على 

خالف الرجال في عمر متوسط أو متقدم.
كما أظهر البح����ث أن الرجال الذين يدخنون يزداد 
احتمال العقم لديهم بنسبة 60% مقارنة بغير املدخنني، 
موضحا أن كمية السائل املنوي لدى الرجال املدخنني 
تنخفض بنسبة 15%، في حني أن هذه الكمية تنخفض 
بنس����بة 40% لدى من قامت أمهاته����م بالتدخني أثناء 

احلمل بهم.

استطاعت الشرطة في الصني السيطرة على رجل 
اجتاحته نوبة غضب وهدد بقتل ابنته بالسيف اذا لم 
تسمح له الشرطة مبواصلة السير، الرجل كان تسبب 
في حادث سير وبدال من التوقف هرب بسيارته لكن 
الشرطة حاصرته وطلبت منه التوقف فقام بانزال 

ابنته وهدد بقتلها.


