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االزمة في احملطة فوكوشيما ١ النووية

 كيتاكامي ـ أ.ف.پ: فيما استؤنفت االعمال 
امس في محطة فوكوشيما النووية حملاولة 
اعادة تشغيل انظمة التبريد للمفاعالت في 
وقت قد تكون املنتجات البحرية من هذه 

املنطقة تضررت بدورها بفعل اثار االشعاع 
النووي.

  أعلن امللياردير االميركي وارن بافيت ان 
الزلزال الذي ضرب اليابان ميثل فرصة 
طيبة إلغراق البالد باألموال رغم تراجع 
مؤشر نيكي بشكل حاد بنسبة ١٢٪ منذ 

وقوع الكارثة مراهنا بافيت الذي ألغى زيارة 
كانت مقررة لليابان ان البالد ستتعافى من 
الكارثة، واعلن كل من جستني بيبر وريهانا 

ويوتو وبون جوفي اطالق ألبوم غنائي 
جماعي ملصلحة متضرري الزلزال.

  واعلنت شركة «طوكيو الكتريك باور» 
(تيبكو) ان موظفيها عادوا الى املوقع بعد ان 

مت اخالؤه عصر اليوم السابق منذ ظهور 
دخان انبعث من املفاعلني ٢ و٣ واثار قلقا 

كبيرا.
  واصيبت محطة فوكوشيما داييشي (رقم 
١) الواقعة على بعد ٢٥٠ كلم شمال شرق 

طوكيو باضرار جسيمة بفعل الزلزال 
الضخم الذي بلغت قوته ٩ درجات واعقبته 

موجة تسونامي بارتفاع ١٤ مترا.
  وكانت شركة تيبكو تقدر ارتفاع التسونامي 

بعشرة امتار.
  اال ان تيبكو اشارت الى ان اعمال تبريد 

املفاعالت بواسطة خراطيم املياه لم 
تستأنف حتى ظهر امس وقال مسؤولون 

باللجنة التنظيمية االميركية ان الظروف في 
محطة فوكوشيما حتسنت.

  هذا، وجنح التقنيون في اعادة التغذية 
بالتيار الكهربائي الى احملطة اال انهم لم 

يعيدوا بعد املعدات الى اخلدمة وخصوصا 
انظمة التبريد الضرورية ملنع حصول 

انصهار للوقود النووي.
  وافادت وسائل االعالم امس عن تسرب 
كميات جديدة من البخار صباح الثالثاء 
اال ان تيبكو اوضحت انها لن تؤثر على 

االعمال اجلارية حاليا.
  ويحاول العمال في املوقع احلد قدر االمكان 

من وقت تعرضهم لإلشعاعات بعد ان 
تعرضوا لنسب مرتفعة جدا منها.

  واملفاعل ٣ الذي اصيب بأكبر قدر من 
االضرار هو اكثر املفاعالت الستة اثارة 

للقلق لدى السلطات.
  ويحتوي مما يحتويه على مادة «ام او 

اكس» وهو مزيج من اكسيد البلوتونيوم 
واليورانيوم الذي ينتج عن اعادة التدوير 

والذي تعتبر انبعاثاته اكثر ضررا من 
الوقود املكون من اليورانيوم.

  وفي وقت تستمر االعمال في موقع 
احملطة، يكبر القلق بني السكان في مواجهة 
خطر انتقال العدوى الى املنتجات الغذائية 
على رغم التصريحات املطمئنة من جانب 

احلكومة.
  وتكرر الهيئات العامة املختلفة ان مستوى 

النشاط االشعاعي الذي مت تخزينه في 
مياه االمطار ومياه الصنابير او في بعض 

االغذية حول املفاعالت املتضررة بفعل 
الكارثة ال ميثل تهديدا على الصحة.

  غير ان احلكومة اتخذت قرارا مبنع السبانخ 
والكاكينا وهي نبتة يابانية ذات اوراق 

خضراء تزرع في اربع محافظات قريبة من 
احملطة النووية (ايباراكي، توشيغي، غومنا 

وفوكوشيما)، وكذلك احلليب املنتج في 
فوكوشيما.

  وميتد النشاط االشعاعي ايضا الى مياه 
البحر مع امكان ان يحمل انتقال العدوى 

لألسماك واألصفاد في املنطقة اثارا خطيرة 
في بلد تشكل االسماك وثمار البحر اساسا 

في تغذيته.
  والثالثاء اعلنت شركة تيبكو رصد 

مستويات مرتفعة بشكل غير طبيعي من 
املواد املشعة في مياه البحر قرب محطة 

فوكوشيما.
  وسجل مستوى اليود ١٣١ والكيزيوم ١٣٤ 

معدالت أعلى بـ ١٢٦٫٧ مرة و٢٤٫٨ مرة على 
التوالي من املعدل الذي حددته احلكومة 

بحسب الشركة.
  واشار مسؤول في قطاع الصيد في 

مقاطعة فوكوشيما الى ان انشطة الصيد 
لم تستأنف بعد في املنطقة الن السفن 

واملرافئ دمرها التسونامي.
  وقال شوجني سوزوكي «الصيادون لن 

يستانفوا العمل اال عندما نكون قد حتققنا 
من مستوى االشعاعات في منتجات 

البحر».
  وبحسب وكالة جيجي اليابانية لألنباء، فان 

وزارة العلوم اعلنت انها ستقوم اعتبارا 
من اليوم باختبارات في البحر في ثمانية 

مواضع مختلفة وعلى بعد ٣٠ كلم من 
سواحل فوكوشيما.

  وتقدم نائب رئيس تيبكو نوريو تسوزومي 
امام الصحافيني باعتذار الثالثاء للسكان 
الذين اضطروا الى اخالء املناطق احمليطة 

مبحطة فوكوشيما بسبب االشعاعات.
  وقال «اعتذر بصدق، شركتنا تسببت في 

القلق واالزعاج للسكان في محيط احملطات 
وفي مقاطعة فوكوشيما وفي البالد 

برمتها».
  والتقى تسوزومي للمرة االولى بعضا من 

السكان الـ ٢٠٠ الف الذين مت اجالؤهم 
ضمن نطاق ٢٠ كلم حول محطة فوكوشيما 

١ النووية و١٠ كلم حول فوكوشيما ٢. 
وتوجه الى مركز لالجئني حيث انحنى مرارا 

احتراما للضحايا.
  وفي املناطق املدمرة على الساحل الشمالي 

الشرقي، واصل عمال االنقاذ انتشال 
اجلثث اال ان االمل في العثور على ناجني 

بات شبه معدوم. واقتربت حصيلة الضحايا 
الثالثاء من ٢٢ الف قتيل ومفقود من بينهم 

٩٠٧٩ وفاة مؤكدة.
  وعلى رغم املخاوف التي التزال تسود حيال 
محطة فوكوشيما، سجل مؤشر نيكاي في 
بورصة طوكيو ارتفاعا كبيرا بنسبة ٢٫٩٤٪ 

الثالثاء في منتصف اجللسة بعد ركود 
استمر ثالثة ايام.

  وبقي الشعب الياباني في حال تأهب 
وخصوصا سكان طوكيو البالغ عددهم ٣٥ 
مليون نسمة والذين ابدوا خشيتهم من ان 

تنشر الرياح الشمالية التي تهب على احملطة 
مواد مضرة. واعلن فندق شانغري-ال في 
قلب العاصمة اليابانية انه علق في الوقت 

احلاضر استقبال نزالء جدد. 

 جستني بيبر وريهانا و«يوتو» وبون جوفي بألبوم غنائي مشترك لضحايا الزلزال

 استئناف األعمال في «فوكوشيما» ومتدد النشاط اإلشعاعي 
ووارن بافيت يراهن على تعافي اليابان بعد الكارثة

 ضغوطات على «آبل» لسحب 
تطبيق يعادي املثليني

 إطالق خدمة «خرائط غوغل» 
  في ١١ دولة بالشرق األوسط

 زعيم املعارضة املاليزية
  ينفي ظهوره في ڤيديو جنسي 

 سيارة «سمارت» مغطاة
  بسطح «كرة الديسكو»

 برلنيـ  د.ب.أ: كشف عن سيارة «سمارت» كهربائية فريدة 
من نوعها مغطاة بسطح المع يشبه «كرة الديسكو» بزجاج 
عاكس من السطح وحتى محور العجالت في إطار مشروع 

النتاج سيارة واحدة فقط في برلني.
  وصمم املشـــروع بناء على طلب فرقـــة الفن التجريبي 
«أباراجتيك» املوســـيقية لتســـتخدمها في فيلم يحمل اسم 
«بيكسل سيتي»، معروضة حاليا في املتحف الوطني اجلديد 

في برلني.
  وتعد الســـيارة جزءا من تكويـــن تفاعلي يجمع بيانات 

لتحويلها إلى قطعة موسيقية.
  وسيؤدي األغنية «أوركسترا الغرفة األملانية» ويصاحبها 

عرض مذهل بعنوان «أبارات تي في».
  وســـيبث العرض على شاشات مكعبة بطول ستة أمتار 

في املدينة من خالل احلوائط الزجاجية للمتحف. 

 سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: طالبت عريضة نشرت على 
اإلنترنت وجمعت أكثر من ١١٥ ألف توقيع، شركة املعلوماتية 
«ابل» بســـحب برنامج يتهم مبعاداة املثليني اجلنسيني من 

متجره اخلاص بالتطبيقات.
  وكان التطبيق املتوافر ملنتجات «آبل» من «آي فون» و«آي 
باد» و«آي بود»، قد أطلقته «إغزودوس إنترناشونال» وهي 

منظمة دينية مسيحية تتخذ من فلوريدا مقرا لها.
  ويأتي هذا البرنامج مجانيا فيزود املشـــتركني بروابط 
خاصة مبوقع «إغزودوس» اإللكتروني وهي كناية عن أفالم 
ڤيديـــو باإلضافة إلى صفحة املجموعة على موقع التواصل 

االجتماعي «فيس بوك».
  ويقترح هذا البرنامج تقدمي املساعدة إلى األشخاص الذين 

يرغبون في «التحرر من املثلية اجلنسية».

 رجل يعتدي على أبنائه في أملانيا
 كوبلنتسـ  د.ب.أ: اعترف رجل في املانيا باعتدائه جنسيا 
على ابنائه على مدار سنوات عديدة. وقال محامي املتهم اول 
من امس امام محكمة مدينة كوبلنتس االملانية ان موكله (٤٨ 

عاما) اعترف بجميع التهم املوجهة اليه.
  ويواجه االب اتهامات باالستغالل اجلنسي واالغتصاب 

واملساعدة على تلك اجلرائم في حوالي ١٦٠ حالة.
  وضحايـــا املتهم هم احدى بناته (١٨ عاما) وابنة زوجته 
(٢٧ عاما) وشقيقها التوأم. وكان املتهم يجبر الفتاتني على 

ممارسة اجلنس مع غرباء مقابل املال. 

 واشنطن ـ يو.بي.آي: أعلن محرك البحث «غوغل» امس 
عن تشـــغيل نطاقات خرائط غوغل في ١١ دولة في منطقة 

الشرق األوسط وشمال افريقيا.
  وقال عبدالكرمي مارديني، مدير املنتجات في غوغل بالشرق 
األوسط وشمال افريقيا، ان الدول املعنية هي: اجلزائر وليبيا 
ومصر ولبنان واألردن والكويت والبحرين وقطر واإلمارات 

وعمان والسعودية.
  وأوضـــح على مدونة غوغل اإللكترونية ان اخلرائط في 
اجلزائر وليبيا والكويت والبحرين وقطر أصبحت متوافرة 
بشـــكلها احلالي بفضل املستخدمني املتحمسني الذين قاموا 
بإضافة املعلومات إلى خرائط بلدانهم من خالل مصمم خرائط 

غوغل املتوافر في أكثر من ١٨٠ بلدا حول العالم. 

 كواالملبورـ  د.ب.آ: نفى زعيم املعارضة املاليزي أنور إبراهيم 
أن يكون هو الرجل الذي يظهر في شريط ڤيديو جنسي مع 
فتاة كما تقدم بشكوى للشرطة امس ضد ما أسماه بهجوم 

ذي دوافع سياسية ضده وضد حتالف املعارضة.
  قد مت تصوير الڤيديو بكاميرات خفية داخل غرفة فندقية 
وهو يظهر رجال يبدو مثل زعيم املعارضة ميارس اجلنس 

مع فتاة ليل صينية.
  ونفـــى أنور الذي يجري محاكمتـــه التهامه باللواط أنه 
الرجل الذي في الڤيديو قائال إنها محاولة أخرى لتشـــويه 
صورته وصورة حتالف املعارضة املؤلف من ثالثة أحزاب 

والذي يقوده.
  وقال أنور في الشـــكوي التي تقدم بها للشـــرطة «هذه 
إهانة وهجوم بالغ له دوافع سياسية ضد شخصي وسمعتي 

وسمعة أسرتي».
  ونفت احلكومة تورطها في إنتاج أو إصدار الڤيديو.

  ويواجه أنور (٦٣ عاما) املتزوج ولديه ستة أوالد مبمارسة 
اللواط مع مساعده السابقة عام ٢٠٠٨ وهذا مانفاه وقال إنه 

جزء من مؤامرة احلكومة لإلطاحة به.
  ويقول أنور إن توقيت إصدار الڤيديو مثير للشـــبهات 
حيث انه يأتي قبل إجراء انتخابات رئيسية في والية سراواك 

بجزيرة بورنيو الشهر املقبل.
  وقال املراقبون السياسيون إنه ستتم مراقبة االنتخابات في 
سراواك عن قرب الن النتائج ميكن أن تكون مؤشرا واضحا 
على نتائج االنتخابات العامة التي يعتقد أنها ستجري هذا 

العام. 

 املعارض املاليزي أنور ابراهيم وزوجته 

  ويسمح املوقع للمستخدم 
مبتابعة رسائل نصية مقتضبة 
يبثهـــا مســـتخدمون اخرون 
لالنترنـــت وتظهر اوتوماتيكا 
في كل مرة يفتح فيها صفحته 

على تويتر.
  وفي مقابلة مع وكالة فرانس 
برس شبه ستون تويتر بطفل 
في اخلامسة «يستعد لالنتقال 
الى املرحلة االبتدائية. السنوات 
اخلمـــس االولى كانـــت فقط 
لنصل الى وضع مستقر واالن 

سننطلق».
  وفـــي الذكـــرى اخلامســـة 
النطالقتهـــا دعـــت تويتـــر 
مســـتخدميها الى احلديث عن 
افضل اللحظات على املوقع مع 
رســـائل حتمل الكلمة املفتاح 

«خمس سنوات».
فـــي مدونة    وقال ســـتون 
الذين  الشـــركة «االشـــخاص 
يســـتخدمون تويتر جعلوها 
ما هي عليه اآلن وفي الذكرى 
اخلامسة فإننا نحتفي بالناس 
الذين يجعلـــون تويتر خدمة 

مميزة». 

 سان فرانسيسكو ـ أ.ف.پ: 
احتفلت خدمة تويتر للمدونات 
الصغرى االثنني مبرور خمس 
ســـنوات علـــى انطالقهـــا مع 
صفحـــة جديدة على االنترنت 
تظهر مجموعة من شـــهادات 
املشاهير حول متسكهم بهــذه 

اخلدمــة.
  وبني املشاركون في التكرمي 
بطلـــة كرة املضرب ســـيرينا 
الفضاء باولو  وليامز ورائـــد 
نيســـبولي ورجـــل االعمـــال 

ريتشارد برانسون.
  وكان احد مؤسسي تويتر 
ورئيس مجلس ادارتها احلالي 
جاك دورسي وجه اول رسالة 
تويتر فـــي ٢١ مـــارس ٢٠٠٦ 
جـــاء فيها «انا افتح حســـابي 
علـــى تويتــــــر» وبعد دقائق 
الثـــاني  قليلة كتـــب رسالته 
«انــــي ادعـــو الزمــــــالء الى 

االنضمــام».
  واتت فكرة هذه اخلدمة التي 
ال تتجاوز رســـائلها ١٤٠ حرفا 
واملصممة في االساس للهواتف 
الى دورســـي عندما  النقالـــة 

 شتوتغارت ـ د.ب.أ: تعتزم 
شركة «بي إم دبليو» األملانية 
لتصنيع السيارات إنتاج سيارة 
رياضية فائقة (سوبر) تستند 
إلى النسخة التجريبية «فيجن 
التي  إفيشــــنت دايناميكس» 
عرضت في معرض فرانكفورت 
للسيارات في عام ٢٠٠٩ والتي 
سيجري ترويجها حتت الفئة 
الفرعيــــة اجلديــــدة «بــــي إم 
دبليو آي ٨»، وفقا ملا نشرته 
مجلة «أوتو موتور سبورت» 

األملانية.

التقطت    وكشف عن صور 
خلسة للســــيارة وهي يجري 
نقلها إلجراء اختبار تشــــغيل 
في ظــــروف تضاهي الظروف 
اجلوية القطبية الشمالية في 

شمال السويد.
النقيض من سيارة    وعلى 
«بي إم دبليو آي ٣» التي ستعمل 
فقط مبحرك كهربائي ، ستباع 
السيارة «آي ٨» كنسخة هجني 
مزودة مبحركــــني كهربائيني 
ومحــــرك ديــــزل صغيــــر، ما 
يعطي السيارة قدرة إجمالية 

قدرهــــا ٣٥٦ حصانــــا، وفقــا 
للتقريــر.

  وتصل سرعة السيارة من 
الســــكون إلى ١٠٠ كيلومتر / 
ساعة في ٤٫٨ ثوان، وتستهلك 
مــــا معدلــــه ٣٫٦٧ ليترات من 
وقود الديزل لكل ١٠٠ كيلومتر 
ويصل مداها اإلجمالي إلى ٧٠٠ 

كيلومتر.
  وعلى الرغــــم من اللقطات 
السريعة إال أنها كشفت أن «بي 
إم دبليو آي ٨» تستوحي بعض 
عوامل التصميم األساسية من 

النسخة التجريبية األساسية 
مع اختالف في تصميم اجلزء 

اخللفي.
  ويتوقع أن يتم بيع السيارة، 
املزودة بأحد أنظمة مســــاعدة 
ذكية للقيادة وألواح خفيفة من 
ألياف الكربون الفائقة، بسعر 
يبلغ نحو ٢٠٠ ألف يورو (٢٨٠ 

ألف دوالر).
  ويتوقع أن تطرح ســــيارة 
«بــــي إم دبليو آي ٣» و«بي إم 
دبليو آي ٨» في األســــواق في 

عام ٢٠١٣. 

 «تويتر» حتتفل بـ ٥ سنوات على انطالقها بصفحة مشاهير 

 تنطلق من السكون إلى ١٠٠ كلم/ساعة بـ ٤٫٨ ثوان 

 صور التقطت «خلسة» لـ «بي إم دبليو آي ٨» الفائقة 

كان يعمل في شركة «اوديو» 
للبودكاســـت (سلســـلة مـــن 
الوسائط املرئية والصوتية) مع 
املؤسسني اآلخريـــن للخدمة بيز 

ستـــون وايفـــان وليامـــز. 
  ومنذ ذلك احلـــني واصلت 
تويتر (زقزقة في اإلجنليزية) 
منوها ليصل عدد مستخدميها 
الـــى اكثـــر مـــن ٢٠٠ مليون 

مستخدم.
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