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قلم ذكي السلكي بقدرات »سحابية«الشرطة البريطانية ال تثق.. بنفسها

 »Evernote 5« إطالق
بتصميم جديد ألجهزة آبل

فرض غرامة على »آبل« في املكسيك 
الستخدامها اسم »آيفون«

زيادة معدالت االنتحار بني األميركيني 
منذ بدء األزمة االقتصادية

مكســـيكو ـ ا.ف.پ: أصدرت محكمة مكسيكية 
قرارا مفاده أن شركة »آبل« االلكترونية العمالقة 
ليست صاحبة ماركة »آيفون«، ألن هذا االسم هو 
ملك لشـــركة مكســـيكية. ويعود هذا اخلالف إلى 
العام 2009 عندما طلبت شركة »آيفون« املكسيكية 
املتخصصة في االتصاالت السلكية والالسلكية من 
القضاء منع شركة »آبل« األميركية من استخدام 
اسم »آيفون« ألن طريقة لفظه باالسبانية مماثل 

لطريقة لفظه باالجنليزية وإن كانت طريقة كتابته 
مختلفة. ويتعني على »آبل« إذن أن تدفع للشركة 
املكسيكية تعويضا لم حتدد قيمته بعد، بحسب 
محامي الشركة املكسيكية الذي أوضح أن »القانون 
ينص على اقتطاع 40% من ســـعر املبيع اخلاص 
باخلدمات التي يتم تســـويقها خالفا للقانون في 
بلدنا«، من دون أن يكشف ما إذا كانت »آبل« ستتوقف 

عن استخدام اسم »آيفون«.

لنـــدن ـ رويترز: قال باحثون امس ان معدالت 
االنتحار في الواليات املتحدة زادت بحدة منذ بدء 
االزمة االقتصادية في 2007 وانه يجب على الزعماء 
السياســـيني بذل املزيد حلماية الصحة النفسية 

لألميركيني خالل االوقات العصيبة.
وفي رسالة لدورية النسيت الطبية قال علماء 
من بريطانيا وهونغ كونغ والواليات املتحدة ان 
حتليال لبيانات من املراكز األميركية ملكافحة االمراض 
والوقاية منها اظهر انه على الرغم من ارتفاع معدالت 
االنتحار ببطء فيما بـــني عامي 1999 و2007 فان 
هذا املعدل زاد اربعة امثاله خالل الفترة من 2008 
الـــى 2010. وقال ارون ريفيز من جامعة كامبردج 
البريطانية والذي رأس البحث وقدمه في رسالة 
الى النسيت »هناك حاجة واضحة لتنفيذ سياسات 

تشجع مرونة الصحة النفسية خالل الركود املستمر. 
»خالل فترة االستعداد النتخابات الرئاسة األميركية 
يناقش الرئيس اوباما وميت رومني افضل الطرق 
لتحفيز النمو االقتصادي (ولكنهما( اغفال في هذه 
املناقشة التفكير في كيفية حماية صحة األميركيني 

خالل هذه االوقات العصيبة«.
ووفقا لتحليل ريفيز فإن نحو 1500 شـــخص 
اخرين انتحروا في الواليات املتحدة ســـنويا منذ 
2007 باملقارنـــة باالعداد التـــي كانت متوقعة اذا 
استمرت االجتاهات التي كانت موجودة من 1997 
الى 2007. وقال ريفيز ان هذا النموذج الذي استخدم 
لتحليل البيانات اظهر ان البطالة رمبا اســـهمت 
بنحو ربع حاالت االنتحـــار الزائدة في الواليات 

املتحدة منذ 2007.

أفضل االحتياطات لتفادي اإلصابة بأمراض البرد

نقص املمرضني .. أزمة تواجه مستشفيات الصني

نصف الشبان البريطانيني 
ال يعرفون تاريخ احلرب العاملية األولى

سي ان ان: كشف اجتماع بني مسؤولني بالقطاع 
الصحـــي في كل من الواليات املتحدة والصني، ان 
نظام الرعاية الصحية في الصني يعاني ازمة حادة 
بسبب نقص املمرضني، وفق ما جاء في احصاءات 

صدرت مؤخرا عن منظمة الصحة العاملية.
وخالل قمة الصحة الثانية بني الصني والواليات 
املتحدة، التي عقدت بالعاصمة الصينية بكني، مطلع 
هذا االسبوع، لفت د.لينكون تشن، رئيس »املجلس 
الطبي الصيني«، والذي يوجد مقره في الواليات 
املتحدة، الى ان نظام الرعاية الصحية في الصني 

يتأثر بشدة بنقص املمرضني. 
ولفت تشـــن الى ان االحصاءات الصادرة عن 
منظمة الصحة العاملية للعام 2012، تظهر ان عدد 
املمرضني، وكذلك معدل املمرضني بالنسبة لالطباء، 
»تخلفا كثيرا« عن نظيريهما في الواليات املتحدة، 
وفق مـــا نقلت وكالة االنباء الصينية الرســـمية 
»شينخوا«. وبحسب تلك االحصاءات، فان الصني 
يوجد بها نحو مليون و854 الف ممرض وممرضة 

وقابلة، في حني ان العدد املقابل لهؤالء في الواليات 
املتحدة، يصل الى مليونني و927 الف من العاملني 

في ذات القطاع.
أما معدل املمرضني بالنسبة لالطباء في الصني 
فانه ال يتجاوز 0.97، اي اقل من ممرض لكل طبيب، 
في حني يبلغ ذلك املعدل في الواليات املتحدة 3.9، 
مما يعني ان كل طبيب يحظى مبساعدة ما يقرب 

من اربعة ممرضني.
وفي تعليق له على تلك االحصاءات، قال رئيس 
املجلس الطبي الصيني: »تواجه قدرة الصني على 
تشغيل نظام مركزي للرعاية الصحية، مع العمل 
اجلماعي املعتمد على املستوى االبتدائي، مخاطر 

قلة عدد املمرضني في نظام الرعاية الصحية«.
يذكر ان املجلس الطبي الصيني، متت املصادقة 
عليه من قبل مؤسســـة »جـــون رودي روكفلر«، 
كمؤسســـة اميركية مســـتقلة، لتحسني اخلدمات 
الصحية في الصني وآسيا، من خالل تعزيز التعليم 

الطبي، والبحوث والسياسات الطبية.

لندنـ  يو.بي.أي: كشفت دراسة جديدة أن أكثر من 
نصف الشبان البريطانيني غير قادرين على حتديد 

تاريخ بدء احلرب العاملية األولى وانتهائها.
ووجدت الدراسة التي نشرتها صحيفة »صندي 
تليغراف« أن 46% من الشبان البريطانيني من الفئة 
العمرية 16 إلى 24 عاما كانوا قادرين على معرفة ان 
احلرب العاملية األولية اندلعت عام 1914 في حني عرف 
40% منهم فقط أنها انتهت عام 1918. وقالت إن 12% من 
الشبان البريطانيني اعتقدوا أن معركة واترلو التي 
دارت رحاها بني بريطانيا وفرنســــا عام 1815 كجزء 
من حروب نابليون كانت معركة من معارك احلرب 
العاملية األولى في حني اعتبــــر 11% منهم أن معركة 
بوسورث كانت جزءا من هذه احلرب مع أنها اندلعت 
عام 1485. وأضافت الدراسة أن الشبان البريطانيني 

يجهلون أيضا مساهمات الدول األخرى في املجهود 
احلربي لبالدهم ولــــم يكن 60% منهم على دراية أن 
استراليا وكندا والهند أرسلت جنودا للقتال إلى جانب 
القوات البريطانية. واشارت إلى أن 13% من الشبان 
البريطانيني اعتقــــدوا أن القوات التركية قاتلت إلى 
جانب بريطانيا في احلرب العاملية األولى مع أن تركيا 
التــــي كانت وقتها جزءا من اإلمبراطورية العثمانية 
حتالفت مع أملانيا في هذه احلرب وتعرضت للغزو من 
قبل قوات التحالف خالل حملة غاليبوني عام 1915.
ووجدت الدراسة أيضا أن واحدا من كل 10 شبان 
بريطانيني من الفئة العمرية 16 إلى 24 عاما يعتقد أن 
أقل من 10 آالف جندي بريطاني ومن دول الكومنويلث 
قتلوا خــــالل احلرب العاملية األولى مع أن احلصيلة 

بلغت 1.1 مليون جندي.

العاصمة لندن تعتقد أن قيادتها 
متارس عمال جيدا في حني اكد %27 
منهم فقط أنهم يثقون بقدرتها 

على تلبية احتياجاتهم.
واضافت الدراسة أن 19% من 
رجال شـــرطة لندن يعتقدون 
أن القـــرارات التـــي تتخذهـــا 
اإلدارة العليا يتم اعتمادها من 
منطلق تأمني أفضل الشروط 
للمجتمعات التي تقوم بحمايتها 
في حني اعتـــرف ثالثة من كل 
عشرة منهم أن بعض ضحايا 
اجلرائم كانوا أكثر استحقاقا في 
احلصول على اخلدمة اجليدة 

من غيرهم.
واشـــارت إلـــى أن معدالت 
الرضا والروح املعنوية مستمرة 
فـــي االنخفاض بـــني صفوف 
رجال شرطة لندن وأبدى %19 
منهم فقط رضاهم عن عملهم 
ويعتقدون أن عمليات التطوير 

الوظيفي في اخلدمة عادلة.
ويعمل في شرطة لندن 53.710 
موظفني في مجـــاالت من بينها 
القتل ومكافحة اإلرهاب  جرائم 

واحلماية األمنية املسلحة.

سكرايب( بعد أيام قليلة من إعالن 
االولى اضافة أكثر من 100 ميزة 

جديدة الى منصتها.
وســـيكون بإمكان املطورين 
دمج احملتوى الذي يصنعه قلم 
الذكي الالسلكي في  »ســـكاي« 
التطبيقات واخلدمـــات أيضا، 
وقد أعلنت الشـــركة عن نسخة 
جتريبية من منصة تطوير »اليف 
سكرايب« لالجهزة النقالة بقدرات 
محدودة ابتداء من ديسمبر املقبل، 
مما ســـيفتح املجال واسعا أمام 
الذيـــن يبحثون عن  املطورين 
دمج القلم مع منصات »أندرويد« 

و»آي.أو.اس«.
ويأتي قلم الشركة الذكي بعدة 
مناذج وبخيارات أسعار مختلفة، 
وهي خيار القلم بسعة تخزين 
2 غيغابايت )تتيح 200 ســـاعة 
للتسجيل الصوتي( بسعر 170 
دوالرا، وبسعة تخزين داخلية 
4 غيغابايت )تتيح 800 ســـاعة 
للتســـجيل الصوتي إضافة الى 
اشتراك عام في خدمة ايفرنوت 

برمييوم( بسعر 250 دوالرا.

ولم تفصح الشركة عن املوعد 
احملدد لطرح االصدار اخلامس 
التطبيقات »آب  اجلديد مبتجر 
ستور«، لكن من املتوقع قدومه 

قريبا جدا.

ديكر، استاذة األمراض املعدية 
بكلية طب جامعة ستانفورد: 
»قد تصـــاب باالنفلونزا حتى 
بعد اللقاح، لكن أعراضها تكون 
أقل حدة نظرا للمناعة اجلزئية 

التي مت بناؤها«.
وتنتشر االنفلونزا سريعا 
عبر العطس، والسعال او حتى 
احلديث، وقد يصل الرذاذ املتناثر 
واحململ بڤيروس املرض، الى 
اآلخرين من على بعد 10 أقدام، 
لذلـــك يوصي اخلبـــراء بترك 
مسافة تصل الى 15 قدما، تفصل 
بينك وبني الشخص املريض، 
واستخدام املعقمات لتنظيف 
التي يشترك آخرون  األجهزة 

في استخدامها.

أخذ قسط كاف من النوم

وجدت دراســـات علمية ان 
النوم بقدر كاف قد يكون أفضل 
سبل للوقاية من أمراض البرد 
واالنفلونزا، ففي دراسة أعدتها 
جامعة »كارني ميلون« خلص 
الباحثون إلى ان املناعة تتعزز 
بني من ينامون 8 ســـاعات او 
اكثر، حتى في حال تعرضهم 

املباشر جلراثيم املرض.

تناول أطعمة تعزز المناعة

تنـــاول  مـــن  كاإلكثـــار 
اخلضراوات والفواكه وجتنب 
الدســـمة املشـــبعة  األطعمة 

بالدهون.
وفي هذا الصدد قالت د.ملينا 
جامبوليس، اخصائية احلمية 
الغذائية واللياقة البدنية بشبكة 
»سي.ان.ان«: »حتديدا البرتقال 
اللون األصفر  واملنتجات ذات 
ـ األخضر ـ واخلضراء الداكنة 
الغنية باملواد املضادة للتأكسد 
التي أنت بحاجـــة اليها وهي 
ـ  ڤيتامينات: سي، وأي وبيتا 

كاروتني«.

يثقون باحلصول على املساعدة 
املطلوبة من الشـــرطة في حال 

طلبوها كمواطنني عاديني.
وقالت الدراسة التي نشرتها 
صحيفة أوبزيرفرظ إن 30% فقط 
من رجال شرطة لندن واثقون من 
احلصول على خدمة جيدة من 
شرطتهم في حال طلبوها كأفراد 
من اجلمهور بعد ترك الوظيفة.
ووجـــدت أن نســـبة تصل 
إلى خمس العاملني في شـــرطة 

للمستخدمني إرسال املالحظات 
الى  الرقمية الســـلكيا مباشرة 
حســـابهم على تلك الشـــبكات 

واخلدمات.
ورغم أنـــه كان بإمكان القلم 
إرسال املالحظات الى »فيسبوك« 
و»تويتر« و»درب بوكس« و»ايفر 
نوت« في السابق، فإن االندماج 
مع اخلدمات الســـحابية النقالة 

يأتي ألول مرة.
وتبرز القدرات السحابية للقلم 
عبر ميزة »بنكاســـت« احلالية 
»ايفر نوت«، وهو تطبيق لتدوين 
املالحظات يساعد املستخدمني على 
تذكـــر ما لديهم من مهام وحفظ 
االفكار وتنظيمها، وتعرض ميزة 
»بنكاست« املالحظات متاما كما 
أخذت، فبعـــد الضغط على زر 
التشغيل يبدأ العرض الصوتي 
وتظهر املالحظات التي التقطت 
في ذلك الوقت احملدد على الشاشة 

بالتزامن مع الصوت.
وتتكامل منصة »إيفر نوت« 
ـ التي متلـــك حاليا أكثر من 40 
مليـــون مشـــترك ـ طبيعيا مع 
»اليف سكرايب«، ألن مستخدمي 
املنصة املعتاديـــن على تدوين 
املالحظات الرقمية، يبحثون عن 
طرق جديدة لتدوين املالحظات، 
حسب »مشابل«، وتأتي الشراكة 
بني الشركتني )ايفر نوت واليف 

خالل جتارب السنوات املاضية 
حول كيفية استخدام االشخاص 
لتطبيقهم الشهير على االجهزة 
النقالة، اهمها عنصر السرعة في 
كل شـــيء من حيث التصفح او 

التنقل او البحث او التنظيم.
 »Evernote« يذكر ان برنامج
مـــن افضل البرامج اســـتخداما 
وأكثرها شيوعا لدى املستخدمني 
فيما يتعلق بتنظيم املعلومات 
املذكرات  الشـــخصية وحفـــظ 

واملالحظات اخلاصة.

وبجانب سعيهم الدؤوب إليجاد 
أفضل سبل محاربة ڤيروسات 
تلك األمراض والتوصل لعقاقير 
معاجلة، يوصـــي املختصون 
بالنصائح اآلتيـــة، وكما جاء 

في »هيلث.كوم«:
احلصـــول علـــى لقاحات 
اإلنفلونـــزا حيث يبدأ مفعول 
اللقـــاح ما بني اســـبوعني و4 
أســـابيع من تناوله، ويستمر 
تأثيره لنحو 6 أشهر، على األقل، 
لتفادي اإلصابة بأمراض الشتاء، 
التي تستدعي دخول قرابة 200 
ألف شخص سنويا املستشفيات 
بالواليات املتحدة، ووفاة عدة 

آالف منهم.
وكان ڤيـــروس »H1N1« قد 
أودى بحياة 18 ألف شـــخص 
بأميـــركا وحدها عـــام 2009، 
النساء  ان  ويقول املختصون 
يشكلن الشريحة األكثر تأثرا 

بشدة أمراض االنفلونزا.
ويشار الى ان تعاطي اللقاح 
ال يعني الوقاية متاما من أمراض 
البرد، وتبلغ نسبة فاعليته %60، 
وفي هذا الصدد قالت كورنليا 

لنـــدن ـ يو.بـــي.أي: اظهرت 
دراســـة جديدة األحد أن معظم 
العاصمة لندن ال  رجال شرطة 

اجلزيـــرة: أطلقـــت شـــركة 
»اليف سكرايب« إصدارا مطورا 
من قلمها الذكي الذي يجعل من 
تدوين املالحظات عملية أسهل 
بكثير، حيث جاء االصدار االخير 
بقدرات أكبر واندماج مع اخلدمات 
السحابية، حسب موقع مشابل 

املختص بأخبار التقنية.
وكان قلم الشركة الذي يتمتع 
بقدرات االتصال الالسلكي )واي 
فاي( قـــادرا على تســـجيل ما 
يسمعه املستخدم ومزامنته مع 
ما يكتبه منذ انطالقه أول مرة عام 
2008، لكنه اآلن يسجل ويزامن 
العاملة  املالحظات في االجهزة 
بنظامي »آي.أو.اس« و»أندرويد« 

عبر السحاب.
ويعتبر هذا القلم الذي أصبح 
متاحا للبيع اعتبارا من أمس في 
متاجر »أمازون« و»بست باي« 
و»اليف ســـكرايب. كوم« قفزة 
هائلة الى االمام للشـــركة التي 
جتعل من عملية تدوين املالحظات 
مســـألة ســـهلة للغاية للطالب 

وغيرهم على حد سواء.
ومبدأ عمل القلمـ  الذي يحمل 
االسم »سكاي« ـ انه عند تدوين 
مالحظات باستخدامه وباالستعانة 
بالدفتر االسود املرفق معه والذي 
يتضمن ورقا بتقنية عالية لرقمنة 
احملتوى، يســـجل كل ما يكتبه 
املستخدم ويســـمعه، وإلعادة 
االســـتماع الى التسجيل ميكن 
النقر على كلمة معينة في دفتر 
التشغيل  املالحظات، وســـيبدأ 
الصوتي ملا مت تســـجيله ابتداء 

من تلك الكلمة.
ومع القدرات السحابية اجلديدة 
أصبح باإلمـــكان اآلن الوصول 
الى احملتوى عن بعد باستخدام 
الهواتف الذكية أو احلواســـيب 
اللوحية أو الشخصية، كما أصبح 
القلـــم يتضمن اندماجا كليا مع 
الشـــبكات االجتماعية وحزمة 
تطبيقات وخدمات »ايفر نوت« 
لتدوين املالحظـــات، مما يتيح 

العربيـــة: تســـتعد شـــركة 
»Evernote« االميركيـــة الطالق 
النسخة اخلامسة من تطبيقها 
الشـــهير »ايفرنـــوت« لتدوين 
الكتابية والصوتية  املالحظات 
واملصورة ألجهزة نظام تشغيل 
آبل النقـــال »آي او اس«، عقب 
اعالنهـــا بأقل من اســـبوع عن 
النسخة التجريبية من االصدار 
اخلامـــس من التطبيق نفســـه 
ألجهزة »ماك« املكتبية، احململة 
بأكثر من 100 ميزة جديدة لنظام 

تشغيل آبل املكتبي.
 »Evernote« ويأتي اصـــدار
اخلامـــس ألجهـــزة »آيبـــاد« 
و»آيفـــون« و»آيبـــود تاتش« 
اعادة  بحلة جديدة، فقـــد متت 
التصميم بالكامل متضمنا العديد 
من امليزات اجلديدة واحملسنة، 
ابرزها الواجهة الرسومية اخلاصة 
بالبرنامج وتعزيز عامل السرعة 
والوصول السريع والسلس الهم 
املالحظات املدونة داخل التطبيق. 
هذا العامل الذي اعتبره املطورون 
القائمون على تطوير البرنامج 
البرنامج،  مبنزلة مفتاح جناح 
موضحني انهـــم تعلموا الكثير 

دبي ـ سي.إن.إن: مع دخول 
موسم اإلصابة بأمراض البرد 
واالنفلونزا، يطرح أطباء عدة 
نصائح لتفادي اإلصابة بأمراض 
الشتاء الشائعة التي قد تكون 

فتاكة، في بعض األحيان.
وقالت د.كارين وونغ، من 
»مراكز السيطرة على األمراض 
والوقاية« احلكومية: »ال ميكن 
التكهن مبدى حدة كل موسم«. 

القلم اجلديد بات يندمج مع خدمات السحاب وأنظمة »أندرويد« و»آي.أو.اس«

 »Evernote 5« على واجهة ايفون

.. ونيويورك تكافح 
لعودة احلياة الطبيعية 
بعد أسبوع من اإلعصار

جنوم أميركيون يجمعون 
23 مليون دوالر إلغاثة 

متضرري »ساندي«

قراصنة اإلنترنت يعلنون 
احلرب على روسيا

موســــكوـ  أ.ش.أ: أعلنت مجموعة قراصنة انترنت 
تدعى »جوست شيل« احلرب على روسيا عقب دخول 
قانون »القوائم السوداء« حيز التنفيذ، وبدأتها بنشر 

عدد من املستندات حكومية.
وذكرت وكالة أنباء »نوفوستي« الروسية األحد أن 
قراصنة االنترنت أطلقوا اســــما على حربهم هو »بالك 
ستار بروجيكت« أي »مشروع النجمة السوداء«، معلنني 
وصولهم ملســــتندات حكومية روســــية من مؤسسات 
تعليمية وطبية ومالية ومن هيئات الطاقة واالتصال، 
وتأكيدا جلدية تهديداتهم نشر القراصنة مناذج رقمية 
من املستندات املسربة، والتي ال تبدو ذات قيمة للوهلة 
األولى. يذكر أن قانون »القوائم السوداء« قد دخل حيز 
التنفيذ في روسيا منذ 30 أكتوبر املاضي، وينص على 
إعداد سجل فيدرالي ينظم نشاط مواقع االنترنت التي قد 
تتضمن معلومات ممنوعة قانونيا وفي بعض األحيان 

إلزام أصحاب هذه املواقع بإغالقها.

واشــــنطن ـ يو.بي.اي: جنح جنوم غناء أميركيون 
على رأسهم كريستينا أغيليرا وبروس سبرينغستني 
وجون بون جوفي في جمع 23 مليون دوالر من خالل 
حفل غنائي متلفز أقيم للمساعدة في إغاثة املتضررين 

من العاصفة االستوائية الكبرى »ساندي«.
وعرض احلفــــل على قناة »إن بي ســــي« في إطار 
برنامــــج جلمع التبرعات لصالح أعمــــال اإلغاثة التي 
يقوم بها الصليب األحمر قدمه مقدم البرامج مات لوير 
وشهد اتصاالت من مشاهدين قدموا تبرعات بلغت 23 
مليون دوالر. وغنى فــــي البرنامج إضافة إلى بروس 
سبرينغستني وجون بون جوفي وكريستينا أغيليرا 
وماريا بليج وجو بيري وستيفن تايلر املغنيان ستينغ 
وبيلي جويل. وكانت هناك مداخالت في البرنامج الذي 
دام ســــاعة وخال من اإلعالنات التجارية من اإلعالمي 
والكوميدي األميركي جون ستيورات واإلعالميني ستيفن 
كولبيرت وبرايــــن وليامز باإلضافة إلى إطاللة جيمي 
فالون ووبي غولدبيرغ وتينا فاي. وقالت مديرة قسم 
التسويق في الصليب األحمر بيغي داير »نحن ممتنون 
جدا لهذا الدعم الكبير للذين يعانون من العاصفة الكبرى 
ســــاندي« مضيفة ان »نتائجنا األولية تشير إلى جمع 
23 مليون دوالر وهذا دليل على وحدة الشعب األميركي 
في أوقات الكوارث«. وأدت العاصفة الكبرى »ساندي« 
إلى مقتل 109 أشخاص في الواليات األميركية الشرقية 

وإحلاق دمار هائل في املناطق املتضررة.
وســــبق أن أعلنت شركات »تامي وارنر« و»ديزني« 
و»فياكوم« أنها ستتبرع بـ 4 ماليني دوالر جلهود إغاثة 

املتضررين من العاصفة الكبرى »ساندي«.

نيويوركـ  رويترز: بعد أسبوع من االضرار الشديدة 
التي تسببت فيها العاصفة الرهيبة ساندي في مدينة 
نيويورك واملنطقة احمليطة تعتزم املدارس استئناف 
الدراســــة ويتوقع ان تعود احلياة ببطء الى طبيعتها 
بالنســــبة لكثيرين لكن ما يقرب من مليوني شخص 

ليس لديهم كهرباء مع قدوم الطقس البارد.
وواجه مئات اآلالف من سكان الضواحي رحلة محبطة 
الــــى مدينة نيويورك مع بقــــاء املواصالت العامة غير 

مكتملة اخلدمات.
ومت تخفيــــض الرحــــالت في العديــــد من خطوط 
القطــــارات وتعمــــل قطارات االنفاق بنســــبة 80% من 

خدماتها املعتادة.
وكانت التحديات أكثر ضراوة بالنســــبة لعشرات 
اآلالف غير القادرين على العودة الى منازلهم وكثيرون 

غيرهم يعيشون دون كهرباء أو تدفئة.
وتشير االرصاد اجلوية الى عاصفة قوية قادمة من 
اجلنوب ستضرب الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
متجهة الى الشــــمال الشــــرقي ســــتجلب معها برودة 
شــــديدة واملزيد من االمطار والرياح بحلول منتصف 

االسبوع.
وقال رئيس بلدية نيويورك مايكل بلومبرج ان بني 
30 الفا و40 ألف شخص في مدينة نيويورك يحتاجون 

ملأوى بينهم 20 ألفا في مساكن عامة.
وقتل االعصار ساندي 69 شخصا في الكاريبي قبل ان 
يتجه شماال ويضرب الساحل الشرقي للواليات املتحدة 
يوم االثنني املاضي برياح ســــرعتها 130 كيلومترا في 

الساعة وارتفاع هائل في منسوب مياه البحر.
وارتفــــع عدد القتلى في الواليــــات املتحدة الى 113 
شخصا على االقل. ومن املقرر ان تستأنف معظم مدارس 
نيويورك الدراسة اليوم )امس( وان كان بعضها مازال 
يفتقر للكهرباء بينما تســــتخدم مدارس أخرى كأماكن 
إيواء. وتتزايد املخــــاوف من ان الناخبني الذي نزحوا 
بسبب ساندي لن يتوجهوا الى مراكز االقتراع في يوم 

االنتخاب اليوم الثالثاء.
وأصبح عشــــرات من مراكز االقتراع غير صاحلة 
لالستخدام بسبب االرتفاع القياسي في منسوب مياه البحر 

التي أغرقت شوارع في نيويورك ونيوجيرزي.
وبقي نحو 1.9 مليون منزل وشركة في الظالم اول 
من أمــــس مع تصاعد الضغوط على شــــركات الطاقة 
العادة الكهرباء الى مناطق كانت االكثر تضررا نتيجة 

للعاصفة. 

آثار إعصار ساندي ال تزال تؤرق السلطات ألميركية


