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قد تصل الى تايالند.
الس���فارة حتسبا  وقال »ان 
واحت���رازا الي احداث طارئة قد 
تقع في املس���تقبل من جراء هذا 
احلادث قامت بانشاء جلنة طوارئ 
بغرض متابع���ة آخر التطورات 
واالح���داث ورصد أي حاالت قد 
تتعرض لالش���عاع في تايالند 
وكذلك التنس���يق مع اخلطوط 
اجلوية الكويتية وبعض اجلهات 
التايلندية الرسمية واملستشفيات 
التي يتواجد فيها بعض املواطنني 

الكويتيني«.
واشار املواش الى ان السفارة 
ب���ادرت باحص���اء املواطن���ني 
الكويتيني في املستشفيات وقامت 
باحلصول عل���ى ارقام هواتفهم 
وكذلك تزويدهم بارقام هواتف 
الس���فارة واعضائها استعدادا 

ملواجهة اي احداث طارئة.
واكد س���فيرنا ل���دى تايالند 
ان هذه اجله���ود تأتي بناء على 
توجيهات من نائب رئيس مجلس 
الوزراء ووزير اخلارجية الشيخ 

د. محمد الصباح.

وقال���ت وزارة اخلارجية في 
بيرن إن هذه اخلطوة جاءت بسبب 
»التطورات الغامضة« في منطقة 
طوكيو الكبرى، ونصحت الرعايا 
السويس���ريني مبغادرة مناطق 

شمال شرق اليابان.
وأشارت الوزارة إلى احتمال 
تزايد مستويات التعرض لإلشعاع 

مع تغيير اجتاهات الرياح.
في سياق متصل اكد سفير دولة 
الكويت لدى تايالند عبداللطيف 
املواش ان السفارة قامت مبتابعة 
تأثر تايلند باالشعاعات الصادرة 
عن محطة فوكوشيما اليابانية عن 
كثب حيث قامت مبخاطبة اجلهات 
التايلندية املختصة حول امكانية 
تعرض تايالن���د خلطر الزلزال 
او االشعاع النووي املنبعث من 

املفاعالت النووية.
 واوضح السفير املواش امس 
افادت بان  ان اجلهات املختصة 
تايالند بعيدة عن منطقة اخلطر 
حيث ان املسافة التي تفصلها عن 
اليابان شاس���عة جدا ولم يثبت 
حتى اآلن بان هذه االش���عاعات 

األس���لم أن نفت���رض أن بعض 
املنتج���ات امللوث���ة خرجت من 

منطقة التلوث«.
وحثت وزارة الصحة بعض 
الس���كان قرب احملط���ة على اال 
يشربوا من مياه الصنابير بعد 
رصد مستويات عالية من اليود 

املشع.
إنه ال  وق���ال كوردينجل���ي 
توجد أدلة على أن الغذاء امللوث 
من فوكوش���يما وصل الى دول 

أخرى.
وقال البنك الدولي الذي أشار 
الى تقديرات خاصة لتكلفة الكارثة 
على اليابان تراوحت بني 122 و235 
مليار دوالر إن الكارثة ستعطل 
النمو االقتصادي لليابان لفترة 
وجيزة قبل أن تنطلق إعادة اإلعمار 

وتعطي لالقتصاد دفعة.
من جهتها أعلنت سويس���را 
األح���د أنها نقلت س���فارتها في 
اليابان من العاصمة طوكيو إلى 
أوساكا جنوب البالد في أعقاب 
حوادث املفاعالت النووية الكبيرة 

التي شهدتها البالد.

قتيل ومفقود.
وطغى النبأ على مؤش���رات 
واضحة تنم عن إحراز تقدم في 
اجلهود املضنية لتفادي انصهار 
قضبان الوقود في مفاعالت احملطة 

وهو ما ميكن أن يسبب كارثة.
واس���تطاع املهندسون إعادة 
كابالت الكهرباء للمفاعالت الست 
مبحطة فوكوشيما على بعد 240 
كيلومترا شمالي طوكيو وبدأوا 
بتشغيل مضخة للمياه في أحدها 
خلفض درجة احلرارة ش���ديدة 
االرتفاع التي سببت أسوأ أزمة 

نووية في العالم منذ 25 عاما.
وق���ال بيت���ر كوردينجل���ي 
املتحدث باس���م املكتب اإلقليمي 
ملنظمة الصح���ة العاملية لغرب 
احمليط الهادي واملقيم في مانيال 
الواضح  بالهاتف لرويترز »من 

أنه وضع خطير«.
وأضاف »إن���ه اكثر خطورة 
بكثير مم���ا كان يعتقده اي أحد 
في األيام األولى حني كنا نعتقد 
أن مشكلة من هذا النوع ستقتصر 
على ما بني 20 و30 كيلومترا... 

العامة للتفتيش واحلجر الصحي 
ملراقبة اجلودة »يجب على هيئة 
مراقب���ة اجلودة اختب���ار ما اذا 
كانت االطعمة القادمة من اليابان 
حتتوي على اشعاعات ام ال وذلك 
لضمان سالمة الواردات الصينية 

من االطعمة«.
من جهته اعتبر املدير العام 
للوكال���ة الدولية للطاقة الذرية 
يوكيا امانو امس انه سيتم »بدون 
ش���ك وبفعالية تخطي« االزمة 

النووية في اليابان.
هذا وأعلنت ش���ركة كهرباء 
)طوكيو..تيبكو( املشغلة حملطة 
»فوكوشيما« النووية أن بعض 
العاملني في احملطة مت إجالؤهم 
امس إث���ر تصاع���د الدخان من 

املفاعل رقم)3(.
ويأتي هذا ف���ي الوقت الذي 
أعلنت فيه الشرطة اليابانية عن 
الزلزال  ارتفاع حصيلة ضحايا 
املدمر الذي ضرب اليابان وموجات 
التي  العاتية »تس���ونامي«  املد 
أعقبت الزلزال األسبوع املاضي 
إلى نحو 22 ألف شخص ما بني 

من ضمنها مقاطعة )فوكوشيما( 
الش���حنات من االطعمة  بوقف 
ذات الصلة وذلك بعد ان اظهرت 
االختبارات تعرضها الشعاعات 

تتجاوز حدود السالمة.
اال ان املتح���دث لفت الى ان 
التلوث االشعاعي الذي تعرضت 
له هذه االطعمة ال يشكل اي تهديد 
فوري على صحة االنسان داعيا 
التحلي بالهدوء  الى  املستهلكني 

وعدم الهلع خالل هذه الفترة.
وكان قد مت الكشف امس االول 
عن احتواء السبانخ املوجود في 
مقاطع���ة )ايباراكي( والتي تقع 
على بعد 100 كيلومترا من احملطة 
النووية )داي ايتشي فوكوشيما( 
على اليود املشع بنسبة اكثر من 
27 مرة من املعايير القانونية التي 

تتبعها اليابان.
وفي بكني اعطت الس���لطات 
الصينية تعليماتها لس���لطاتها 
التي مت  احمللية برصد االطعمة 

استيرادها من اليابان.
وذكرت وكالة انباء )شينخوا( 
الصينية امس نقال عن )االدارة 

عواص���م � وكاالت: ح���ذرت 
منظم���ة الصح���ة العاملية امس 
م���ن ان اإلش���عاعات الت���ي مت 
رصدها ف���ي األغذية في محيط 
منطقة فوكوشيما متثل »وضعا 

خطيرا«.
وتزامنا مع اإلع���الن قررت 
اليابان امس وقف شحناتها من 
السبانخ واحلليب اخلام املوجودة 
في املناط���ق القريبة من محطة 
)فوكوش���يما( النووي���ة والتي 
تس���ربت من بع���ض مفاعالتها 
اشعاعات يخشى ان تكون سممت 
هذه االغذية في ظل تنامي القلق 
حول تلوث االطعمة واملياه في 

العاصمة طوكيو.
فيما أف���ادت اململكة العربية 
أنها باشرت إجراء  الس���عودية 
فح���ص جميع امل���واد الغذائية 
القادم���ة م���ن الياب���ان كإجراء 

احترازي.
وقال الناطق باسم احلكومة 
اليابانية يوكيو ايدان في مؤمتر 
صحاف���ي ان احلكومة اليابانية 
اعطت تعليماتها الربع مقاطعات 

)رويترز(مقبرة امتألت بالسيارات التي طارت بفعل موجات تسونامي في مقاطعة مياغي  )أ.ف.پ( فيل يحمل صندوق تبرعات لضحايا الزلزال وسط بانكوك.. وسائحتان غربيتان تقدمان تبرعهما  

البنك الدولي يرجح أن تصل خسائر الزلزال إلى 235 مليار دوالر 

»الصحة العاملية« تصف تلوث األغذية قرب فوكوشيما بالـ »خطير« 
واليابان توقف تصدير شحناتها من السبانخ واحلليب اخلام 

بالس���عوديات تتمثل في تكفل 
الش���ركة بتوفير فرص تدريب 
عملي���ة لعدد منهن ف���ي مراكز 
التقنية للشركة حول العالم »بناء 
على التفاعل الشديد الذي شهده 
منهن«. وع���رض ماتوس رؤية 
الشركة نحو »إنترنت عربية«، 
»وهي ش���بكة تعنى باملواضيع 
العربي���ة، زاخ���رة باحملتوى، 
وتث���ري جتربة املس���تخدم«. 
ووصف مهندسو »غوغل« تفاعل 
السعوديني والسعوديات مع »أيام 
غوغل« ب� »املبهر«، موضحني أن 
»احلضور يزيد بنس���بة %400 
عن أي مناس���بة أخرى أقامتها 
الش���ركة في املنطقة«، مؤكدين 
»وجود طاقات سعودية تقارع 
مبهاراته���ا الطاق���ات العاملية«. 
وقال مدير »غوغل« في املنطقة 
العربية الناشئة الشاب السعودي 
عبدالرحمن طرابزوني ل� »احلياة« 
ان »غوغل« تستثمر بكثافة في 
العاملية مع  املنتج���ات  تكييف 

حاجات املستخدم العربي.

التقنية. وفيما كان امللتقى الذي 
دعت ال���ى »غوغ���ل« مطورين 
محترفني وأصح���اب مواقع في 
شبكة اإلنترنت وأصحاب أعمال 
صغيرة ورواد مش���اريع تقنية 
وأساتذة وطالب علم احلاسوب 
حلضوره، يغ���ص بنحو 1000 
س���عودي )50% منهم شابات(، 
أعلن ماتوس عن مبادرة خاصة 

الرياض � وكاالت: لم يجد نائب 
رئيس شركة »غوغل« لشؤون 
الهندسة وإدارة املنتجات نيلسون 
ماتوس صعوبة تذكر في استبدال 
اجلاك���ت والبنطلون والكرافتة 
بالثوب والشماغ والعقال خالل 
زيارته للرياض مع فريق عمل من 
الشركة، إذ بدا وكأنه أحد »أبناء 
البلد« وهو ينتقل في ردهات فندق 
اململكة مزهوا بزي السعوديني، 
ولوال تعثره في نطق لغة الضاد 
وطغيان »الدم االفرجني« على 
قسماته لظنه الكثيرون سعوديا 
وذلك بحسب التقرير الذي اوردته 
اللندنية في  صحيفة »احلياة« 
عددها امس، وأع���رب ماتوس 
عن إعجابه بالش���غف بالتقنية 
واحلماس���ة للتكنولوجيا لدى 
السعوديني والسعوديات الذين 
حض���روا ملتقى »أي���ام غوغل 
السعودية« الذي أطلقته الشركة 
للمرة األولى في السعودية السبت 
املاضي بهدف دعم املواهب احمللية 
وتش���جيع االبتكار في مجتمع 

ماتوس في الرياض

نائب رئيس »غوغل« بالرياض يستبدل »الكرافتة« بـ »العقال«!

»أبل« حتتفل بحلول الذكرى العاشرة
على ابتكار نظام »ماك أو إس إكس«

، عمد رئيس الشركة آنذاك جيل 
إلى استدعاء  أميليو كمالذ أخير 
جوبز الذي كان قد أقيل من أبل قبل 
12 عاما، لينضم إلى الش����ركة من 

جديد في منصب استشاري.
كما اشترت أبل شركة »نيكست« 
التي ميتلكها جوب����ز مقابل 400 

مليون دوالر.
وكانت نيكست قد طورت نظام 
تشغيل متقدم للغاية يحمل اسم 
»نيكست س����تيب« وأصبح هذا 
النظام في وقت الحق األس����اس 
الذي يقوم عليه نظام تش����غيل 

ماكينتوش اجلديد.
وقطعت ش����ركة أب����ل خطوة 
راديكالية عندما أزاحت الس����تار 
عن نظام ماك أو إس إكس 10 في 

24 سبتمبر عام 2001.

باد(. وفي نهاية عقد التسعينيات، 
كانت ش����ركة أبل قد وصلت إلى 
موقف ح����رج حي����ث كان نظام 
التشغيل الذي تنتجه ويسمى »أو 
إس 9« غير قادر على التنافس مع 
نظام تشغيل ويندوز من شركة 

مايكروسوفت.
ويقول الكاتب األميركي جون 
س����يراكوزا م����ن مجل����ة »أرتس 
تيكنيكا« خالل االحتفال بالذكرى 
العاشرة على ابتكار نظام »أو إس 
إكس« إنه »إلى جانب املش����كالت 
املالية التي كانت تثقل كاهل أبل،  
كان من الواضح للجميع أن الشركة 
في طريقها إلى اخلراب من الناحية 

التكنولوجية«.
وفي الوقت الذي كانت شركة 
أبل فيه على حافة االفالس عام 1997 

� د.ب.أ: يحظى  كاليفورني����ا 
ي����وم 24 مارس عام 2001 مبكانة 
خاصة لدى ش����ركة أبل العمالقة 
لإللكترونيات ألنه كان اليوم الذي 
أنهى فيه ستيف جوبز مدير الشركة 
وفريقه ملحمة استمرت عاما كامال 
البتكار نظام تشغيل جديد خاص 
بأجهزة كمبيوتر ماكينتوش يحمل 
اس����م »ماك أو إس إكس«. ولعب 
النظام اجلديد دورا رئيسيا  هذا 
إلحياء شركة أبل وكان مبثابة بداية 
جديدة بالنسبة جلوبز الذي عاد 
إلى الشركة بعد فترة غياب طويلة. 
ويعمل هذا النظام اجلديد حاليا 
على جميع أجهزة كمبيوتر ماك، 
وتستخدم أجزاء من هذا البرنامج 
لتشغيل الهواتف الذكية )آي فون( 
والكمبيوتر اللوحي اجلديد )آي 

200 ألف زائر ترددوا 
على معرض أبوظبي للكتاب

فرنسا تفرض غرامة على »غوغل«

موقع يعود بالزمن إلى الوراء

أبوظبي � العربية: أعلنت إدارة معرض أبوظبي للكتاب 
أنها استقبلت ما يقرب من 200 ألف زائر في الدورة األخيرة 

من املعرض والتي انتهت أمس األول األحد.
وقال جمعة القبيس���ي نائب املدير العام لهيئة أبوظبي 
للثقافة والتراث املنظمة للمعرض، إن املعرض شهد توقيع 
صفقات كبرى بني دور النشر تقدر مباليني الدوالرات، خالل 

أيامه ال� 6.
وأض���اف القبيس���ي ان إدارة املعرض دعم���ت اتفاقيات 
حقوق النش���ر بني الناش���رين واملؤلفني، بواقع ألف دوالر 

لكل اتفاقية.
وأش���ار إلى أن هذه اخلطوة تأتي ضمن جهود اإلمارات 
حلماية حقوق امللكية الفكرية، الفتا إلى أن إدارة املعرض ال 
تسمح بأي اعتداء على حقوق املؤلفني والناشرين، سواء كان 

هذا االعتداء مطبوعا أو إلكترونيا على شبكة اإلنترنت.
وذكر أن إدارة املعرض منعت 69 دار نش���ر من املشاركة 
في هذه الدورة، لتورطها في الس���طو على حقوق املؤلفني، 
وأغلقت جناحي دار نشر، ومنعتهما من املشاركة في املعرض 

5 دورات مقبلة، لنفس السبب.
وأعلن أن أبوظبي أبلغت احتاد الناشرين العرب بأسماء 
هذه الدور، وأخط���رت إدارات معارض الكتاب األخرى بها، 

حتى تتخذ إجراءات ضدها.
ودعا القبيسي احتاد الناشرين العرب، واملنظمات املماثلة 
في العالم إلى تفعيل دورها جتاه دور النش���ر التي تسطو 

على جهد وإبداع اآلخرين، للحد من هذه الظاهرة.
وأفاد بأن ه���ذه الدورة من املع���رض والتي حملت رقم 
21، عملت على حتقيق ترابط بني الش���رق األوسط والشرق 
األقصى، من خالل التعريف بني الناشرين واملؤلفني واألدباء 

العرب ونظرائهم الكوريني.
ولفت إلى أن املعرض شهد فتح أسواق عديدة للناشرين 

العرب في القارة اآلسيوية.
وشارك في دورة هذا العام أكثر من 875 دار نشر عربية 
وعاملي���ة من 58 دولة، عرضت م���ا يزيد على نصف مليون 

عنوان.

باريس � أ.ف.پ: فرض���ت اللجنة الوطنية للمعلوماتية 
واحلريات في فرنسا غرامة قدرها مائة ألف يورو على شركة 
غوغل جلمعها بيانات شخصية عبر برنامجها »ستريت فيو« 
املثير للجدل على ما ذكرت صحيفة »لو باريزيان« االثنني.
وأوض���ح األمني العام للجنة يان بادوف���ا في مقابلة مع 
الصحيفة »انها غرامة قياسية منذ حصولنا في العام 2004 

على احلق بفرض عقوبات مالية«.
وقد اطلق برنامج »ستريت فيو« العام 2007 وهو يوفر 
صورا بانورامية باألبعاد الثالثة للشوارع ما يسمح ملستخدميه 
بالتنقل افتراضيا فيها اال ان هذه اخلدمة اثارت سلسلة من 

املشاكل واجلدل في عدة دول.
وفي مايو 2010، كشفت غوغل ان السيارات التي جتوب 
الشوارع حلسابها اللتقاط صور جمعت خطأ بيانات شخصية 

)رسائل الكترونية واشرطة ڤيديو(.
واعتبرت اللجنة الوطنية الفرنسية ان »قاعدة املعلومات 
التي جمعتها »ستريت فيو« متت بطريقة غير قانونية جتاه 

االفراد ألنها حصلت من دون علمهم«.

واش���نطن � د.ب.أ: هل تساءلت من قبل عن شكل مواقع 
اإلنترنت في املاضي او عن نوعية املعلومات التي كانت تظهر 
على هذه املواقع؟ هل توجد معلومة معينة وردت على موقع 

إلكتروني في املاضي، وتريد البحث عنها اآلن؟
وميكنك ان حتصل على إجابة هذه األس���ئلة باستخدام 
آلة الزمن اخلاصة بش���بكة اإلنترنت وهي عبارة عن موقع 

إلكتروني يحمل اسم »ويب دوت أركايف دوت أورج«.
ويحتوي هذا املوقع على أرشيف يضم الكثير من مواقع 
الشبكة العنكبوتية ويتيح إمكانية البحث عن أي موقع تريده، 
وال تتطلب هذه العملية سوى العنوان اإللكتروني للموقع 
ثم التاريخ املطلوب، ويقول املوقع انه يحتوي على ماليني 

الصفحات اإللكترونية التي تعود الى فترات سابقة.

..والصني تفرض رقابة 
على إعالنات املنتجات الفاخرة

..و»غوغل« تتهم الصني 
بوقف خدمة »جي ميل«

بكني � أ.ف.پ: منعت بكني اللوحات االعالنية التي تتناول 
منط حياة مترفا وحظرت اس���تخدام كلمات مثل »ملكي« او 
»فاخر« في الدعايات في وقت تعرب فيه احلكومة عن قلقها 
من اتساع الهوة بني االغنياء والفقراء على ما ذكرت صحيفة 

»تشاينا ديلي« امس.
واعطت ادارة بكني للصناعة والتجارة االسبوع املاضي 
مهلة للمعلنني حتى 15 ابريل لتصحيح اعالناتهم والتوقف 
عن »الترويج ملذهب املتعة« و»االفتتان باملنتجات االجنبية« 
ف���ي العاصمة على ما ذكرت الصحيفة من دون الدخول في 

التفاصيل.

واش���نطن � يو.بي.آي: اتهمت شركة »غوغل« األميركية 
الصني بوقف خدمة »جي ميل« بعد أسابيع من تعذر استخدام 

البريد اإللكتروني في البالد.
وأفاد موقع »كمبيوتر ويكلي« األميركي ان »غوغل« أعلنت 

ان ما من مشكلة تقنية تعيق اخلدمة في الصني.
وأضافت الشركة في بيان ان احلكومة أوقفت اخلدمة بطريقة 

يظهر ان ما يحصل هو مجرد مشكلة في »جي مايل«.
وأشارت إلى ان اخلدمة التي أطلقتها حتى يتمكن الناس 
من حتديد مكان أصدقائهم وأقاربهم بعد زلزال وتسونامي 

اليابان تأثرت بإجراء احلكومة الصينية أيضا.

السعودية بدأت 
فحص الشحنات 
الغذائية القادمة

 من اليابان


