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امللفوف، البقدونس
واحلليب غير املطهو

احملافظات التي منعت
الواليات املتحدة واليابان

بعض منتجاتها 
احملافظات التي شددت
مراقبة املواد االشعاعية

في املنتجات الزراعية

الواليات املتحدة
وقف استيراد:

كافة انواع احلليب ومشتقاته
واخلضار والفاكهة الطازجة

احلدود االشعاعية:
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من املعايير املسموح بها
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سجلت في ١١ نوعا من اخلضار
في فوكوشيما مستويات اشعاعية

تتخطى احلدود القانونية
وفي احد انواع اخلضار
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بـ ١٦٤ ضعفا من املعيار القانوني
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بـ ٧ اضعاف من املعيار القانوني ايباراكي
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طوكيو

اليابان

تلوث االغذية اليابانية باالشعاعات النووية
فرضت اليابان والواليات املتحدة قيودا جديدة  على مجموعة من املنتجات

الزراعية القريبة من محطة فوكوشيما ١ النووية بسبب مخاطرها االشعاعية

اجالء اكثر من
٢٠٠ الف شخص

طلب من السكان
البقاء داخل منازلهم

فوكوشيما ٢

٢٠ كلم

٣٠ كلم

منطقة احلظر التي اوصت
بها الواليات املتحدة

٨٠ كلم

فوكوشيما ١

مركز زلزال ١١ مارس
الذي بلغت قوته ٩ درجات

عواصم ـ وكاالت: حذر رئيس 
احلكومة اليابانية ناوتو امس من 
مغبة تناول اخلضراوات الورقية 
كالسبانخ والبروكلي والقرنبيط، 

كما حذرت حكومة طوكيو من 
شرب املياه من الصنبور بعد 
رصد آثار مشعة فوق املعدل 
املسموح به بكثير، واتساقا 
مع اإلجراءات اليابانية بعد 

التسربات اإلشعاعية من مفاعل 
فوكوشيما أعلنت الواليات 

املتحدة األميركية انها ستمنع 
واردات احلليب واملنتجات 

الطازجة من املناطق اليابانية 
القريبة من املفاعل النووي.

هذا وذكرت شبكة »يورونيوز« 
اإلخبارية ان غيمة مشعة غير 

ضارة وناجمة عن تسرب 
اإلشعاعات النووية في اليابان 

ستصل الى أوروبا السبت 
املقبل.

ونقلت الشبكة عن خبراء قولهم 

ان تلك الغيمة تنتقل عبر احمليط 
الهادي فالقارة األميركية وصوال 

الى أوروبا إال ان خطرها على 
السالمة يبدو منعدما بسبب بعد 

املسافة عن اليابان واكتشفت 
بعض جزيئاتها في آيسلندا.
وتساور السلطات اليابانية 

مخاوف من استمرار ارتفاع 
حرارة قلب املفاعل النووي 

في محطة فوكوشيما وبالتالي 
حدوث انصهار للوقود النووي.

وجنح التقنيون باليابان في 
إعادة التغذية بالتيار الكهربائي 
الى احملطة إال انهم لم يتمكنوا 

من إعادة تشغيل بعض املعدات، 
السيما أنظمة التبريد الضرورية 

ومن املتوقع ان تصل اليابان 
معدات ضخ جديدة عمالقة من 

الصني وأملانيا.
ويقف الشعب الياباني في حال 

تأهب السيما سكان طوكيو 
البالغ عددهم 35 مليون نسمة 

والذين أبدوا خشيتهم من ان 
تنشر الرياح الشمالية التي تهب 

على احملطة مواد مضرة.
في سياق متصل، قدرت 

احلكومة اليابانية كلفة األضرار 
الناجمة عن الزلزال املدمر 

والتسونامي الذي أعقبه في 
11 مارس مببلغ قد يصل الى 

25 ألف مليار ين )217.4 مليار 
يورو(. وأوضح مكتب رئيس 
الوزراء ان هذا الرقم يشمل 

قيمة األضرار في البنى التحتية 
واملساكن والشركات في شمال 

شرق اليابان الذي ضربته 
الكارثة، مشيرا الى ان هذه 

اخلسائر ميكن ان تؤدي الى 
تراجع إجمالي النتائج الداخلي 

0.5 نقطة مئوية.
لكن الكلفة النهائية للزلزال قد 

تكون أكبر ألن هذه التقديرات ال 
تأخذ في االعتبار تأثير انقطاع 

التيار الكهربائي في منطقة 

طوكيو بسبب توقف احملطات 
النووية واحلرارية منذ الزلزال.
إال ان احلكومة اكدت ان أعمال 

إعادة اإلعمار على ساحل احمليط 
الهادئ شمال شرق البالد 

ميكن ان تسمح بإنعاش النشاط 
واالستهالك في األرخبيل.
من جانبها، تبرعت إحدى 

الشركات السعودية بشاحنة 
صينية ضخمة، حتمل مضخة 

طويلة، للمساعدة في تبريد 
محطة فوكوشيما النووية في 

اليابان. وبحسب شركة »ساني« 
الصينية للصناعات الثقيلة، فإنه 

كان من املقرر إرسال الشاحنة 
الى السعودية بعد ان أصبحت 
جاهزة، غير ان اليابان طلبت 

من الشركة الصينية إرسال تلك 
الشاحنة، للمساهمة في تبريد 
املفاعل، فاستأذنت الشركة من 

مالكها السعودي الذي وافق على 
الفور.

شركة سعودية تتبرع بـ »مضخة« لتبريد املفاعالت

غيمة مشعة قادمة من اليابان تصل إلى أوروبا السبت
وطوكيو حتذر من شرب املياه من الصنابير لـ »تلوثها«

منزل ميل غيبسون .. للبيع»تايتنيك«.. مسلسل قصير 

لندنـ  يو.بي.آي: يعمل املخرج واملمثل البريطاني جوليان 
فيلوز على مسلسل قصير عن سفينة تايتنيك يعرض في 
السنة املقبلة أي في الذكرى الـ 100 لغرقها على محطة »آي.
تي.ڤي« البريطانية. وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.
بي.ســـي« ان إنتاج املسلسل املؤلف من 6 حلقات سيبدأ في 

فصل اخلريف املقبل في املجر.
مـــن جهتها، قالت ماريا كرياكو مـــن الـ »آي.تي .ڤي« ان 
املسلسل القصير ســـيكون »دراما أصلية البد من متابعتها 

في الذكرى املائة« لغرق التايتنيك.
وذكرت »بي.بي.ســـي« ان كال من هيلني ميرين وروموال 

غاراي يجريان مفاوضات للتمثيل في املسلسل.
يشار إلى ان سفينة تايتنيك غرقت في أول رحلة لها بعدما 
اصطدمت بجبل جليدي في احمليط األطلسي في أبريل 1912 

وتسببت هذه الكارثة مبقتل أكثر من 1500 شخص.

نيودلهيـ  د.ب.أ: ذكر مسؤولون ان رجل شرطة في والية 
راجستان شمال الهند اطلق على نفسه النار في املعدة والذراع 

في محاولة لنيل جائزة للشجاعة.
وقالـــوا إن ماهيش راج جـــورو يتعافى من إصاباته في 
أحد مستشـــفيات جايبور عاصمة الوالية، وسيعتقل بعد 
فترة قصيرة لسوء استخدام سالح اخلدمة. وأفاد الشرطي 
ارون ماتشيا عبر الهاتف بأن راج جورو ادعى ان ستة رجال 
مجهولني اطلقوا عليه النار بينما كان في وقت العمل في منزل 
أحد السياسيني مساء األحد املاضي. وقال ماتشيا »وعندما 
وصل املسؤولون إلى موقع احلادث وجدوا أن بياناته وموقع 
اجلرمية مثيران للريبة«، وتابع الشرطي »خالل االستجواب 
الثالثـــاء املاضي، اعترف ان احلادث لم يقع وانه اطلق على 
نفسه النار للحصول على جائزة للشجاعة«. وكان الشرطي 
الذي يعاني من آثار جروح لطلقات نارية قد ادعى في وقت 
ســـابق ان املعتديـــن اطلقوا عليه النار وفروا في ســـيارة. 
وقال للشرطة، حســـبما نقلت صحيفة »تاميز أوف انديا«: 
»عيار ناري أصاب معدتي. وعندما صرخت فروا إلى اخلارج 
وفتحوا علي النار مرة أخرى وهم يركبون ســـيارة متوقفة 

في اخلارج. وأصاب عياران اخران كتفي«.

لوس أجنيليسـ  د.ب.أ: تفوق معشوق املراهقني جاستني 
بيبر على النجم الراحل مايكل جاكســـون في شباك التذاكر 

بالواليات املتحدة.
وقد ذكرت تقارير إن فيلم »نيفر ساي نيفر« لبيبر حصد 
72.2 مليون دوالر في شباك التذاكر ليتجاوز بذلك االيرادات 
التي حققها الفيلم الوثائقي »ذيس إز ات« عن مايكل جاكسون 

وبلغت 72.1 مليون دوالر.
ومازال فيلم جاكسون يحقق جناحا على املستوى الدولي 
خارج الواليات املتحدة حيث جنى 189.1 مليون دوالر مقارنة 

بـ 10.8 ماليني دوالر لفيلم بيبر.

لوس اجنيليسـ  يو.بي.آي: عرض املنزل الذي عاش فيه 
النجم األميركي ميل غيبســــون مع زوجته السابقة روبني 
رايت، حيث ربيا معا أوالدهما الســــبعة للبيع والســــعر 

املطلوب هو 14.5 مليون دوالر.
وذكر موقع »تي إم زي« األميركي ان املنزل الضخم املوجود 
في مدينة ماليبو بوالية كاليفورنيا معروض للبيع مقابل 
14.5 مليون دوالر. يشار إلى ان غيبسون عرض املنزل للبيع 

في العام املاضي لكنه سرعان ما سحبه من السوق.
ويذكر ان مســــاحة العقار 502 متــــر مربع وفي املنزل 
الرئيســــي 6 غرف نوم. يشــــار إلى ان غيبســــون ورايت 
انفصال عن بعضهما في أواخر أبريل 2010 بعد زواج استمر 
28 ســــنة بعدما اكد غيبســــون أنه يقيم عالقة مع عازفة 
البيانو الروســــية أوكســــانا غريغورييفا التي أجنبت له 
ابنة وتدور بينهما معركة قضائية بعدما اتهمته بالتعدي 

عليها بالضرب.

جاستني بيبر

منزل ميل غيبسون

تعرض شـــعر املغنيتني إميي 
وينهاوس وجيـــري هاليوال 
جلفاف وتقصف من التعرض 
املتكرر ملواد التلوين والتصفيف 
شـــبه اليومي الـــذي ي`ؤذي 
بطبيعة احلال خاليا وبصالت 

الشعر.
بدورها قالت اختصاصية 
الشـــعر كارين جاكسون: إن 
تفتيح لون الشـــعر هو أخطر 
معاجلـــة كيميائية للشـــعر، 
وبالتالـــي البد من اســـتخدام 

مستحضرات عناية.
ونصحت بعدم تفتيح خصل 
الشعر نفسها مرتني منعا للتلف، 
مشيرة إلى ضرورة استخدام 
بلسم بعد االنتهاء من التلوين 

خللق طبقة حماية.

لوس أجنيليسـ  ســــي.ان.ان: 
لـــم تتوقف »لعنة« الســـجن 
التي تطارد املمثلة ليندســـي 
لوهان، عند النجمة األميركية 
وحدها، بل امتدت أيضا لتطارد 
والدها، الذي اعتقل هو اآلخر، 
على خلفيـــة اتهامه بعدد من 
االتهامات اجلنائية، في قضية 

عنف محلية.
وألقت شرطة مدينة »لوس 
اجنيليس«، في والية كاليفورنيا 
األميركية، القبض على مايكل 
البالغ مـــن العمر 50  لوهان، 
عاما، في وقت متأخــر من مساء 
االثنني املاضي، لالشـــتباه في 
ارتكابه اتهامات العراك العنيف، 
البدنـــي، واالحتجاز  واإليذاء 

القسري.

وقـــال مكتب قائد شـــرطة 
لوس اجنيليس لقسم »غرب 
هوليوود«، فـــي بيان، إنه مت 
إعـــداد مذكرة إلطالق ســـراح 
لوهان األب، بكفالة مالية قيمتها 
200 ألف دوالر، إال أن مصادر 
الشرطة قالت إنه لم يتم سداد 
الكفالة، حتى بعد ظهر الثالثاء.  
وأشارت املصادر إلى أنه مت نقل 
مايكل لوهان إلى مركز »سيدارز 
سيناي« الطبي، بعدما اشتكى 
بتعرضه »لتوعك صحي ألسباب 
ليست لها عالقة باحلادث« محل 
القضية، بعد إلقاء القبض عليه، 
على أن يبقـــى باملركز الطبي 
»حتت املالحظة«، ملدة 24 ساعة. 
ولم يحدد بيان الشرطة هوية 
الشخص ضحية االعتداء، إال 

أن كيت ميجور، خطيبة لوهان 
السابقة، قالت انها هي الضحية، 
وقالت: »ميكنني تأكيد ذلك بكل 
صراحـــة«، إال أنها أضافت في 
رسالة عبر البريد اإللكتروني 
قائلـــة: »ليـــس لـــدي تعليق 

آخر«.
وأفاد البيان بأنه مت القبض 
على لوهان، في أعقاب احلادث، 
بعدما شــوهد يســـير في شارع 
»سانتا مونــكيا«، قرب قسم 
شـــرطة غرب هوليوود. يذكر 
أن النجمة الشـــابة ليــندسي 
لوهان، تســـتعد هي األخرى 
للظهور أمـــام احملكمة مجددا، 
للمرة التاسعة خالل 10 شهور، 
لتعلن موقفها بشـــأن صفقة 
قضائية، تتعلق باتهامها بسرقة 

عقد قيمته 2500 دوالر، من أحد 
محال املجوهرات، في 22 يناير 

املاضي.
وإذا لم يتم التوصل للصفقة 
أمام القاضي في محكمة العليا 
بلوس اجنيليس، كيث شوارتز، 
بحلول األربعاء، فإنه ســـيتم 
حتويل القضية للنظر فيها أمام 
قاض آخر لبدء جلسة استماع 
جديـــدة والنظر فـــي إمكانية 

محاكمتها.
البالغة من  وكانت لوهان، 
العمر 24 عاما، قد خرجت من 
مصحة عالجية في يناير 2011، 
بعدما أمضـــت قرابة 40 يوما 
فـــورد« بوالية  مبركز »بيتي 
كاليفورنيا، للعالج من اإلدمان، 

مبوجب أمر قضائي.

اصطناعية متكنت عدســـات 
الكاميرا من التقاطها.

كمـــا تظهر صـــور أخرى 

هوليوود ـ ام بي سي: لفت 
تصريح الليدي جاجا مؤخرا عن 
صحة شعرها املتدهورة من جراء 
الصبغات املتكررة إلى معاناة 
فنانات أخريـــات يفرطن في 
استخدام مواد كيماوية للحفاظ 
على جمالهن الذي يطلعان به 
على اجلمهور، فخسرن شعرهن 

ثمنا للشهرة.
ونشرت صحيفة »ذا صن« 
البريطانية الثالثاء 22 مارس 
2011 مجموعة صور لنجمات 
مثل: بريتني سپيرز، وإليزابيث 
هيرلـــي، وناعومي كامبل، في 

وضع ال يحسدن عليه.
وتظهـــر الصـــور معاناة 
الفنانات من تســـاقط الشعر، 
إلـــى وصـــالت  وجلوئهـــن 

ناعومي كامبل بريتني سپيرز

ناعومي كامبل وبريتني سپيرز تعانيان تساقط الشعر

»مصائب« متتالية تالحق عائلة ليندسي لوهان

صحتك

ميونيخ ـ د.ب.أ: إذا انتشرت في ثنايا ذراعيك فجأة بثور حمراء 
تثير شعورا باحلكة، فلرمبا كانت سترتك اجلديدة هي السبب.
فالكثير من املنسوجات حتتوي على عدة مواد كيميائية، والتي 

ميكن أن تسبب حكة اجللد وتسبب احلساسية إن لم تكن مثبتة 
بقوة في ألياف املنسوجات.

تقول فرنتسيسكا روف، اخصائية األمراض اجللدية في جامعة 
لودفيغ ماكسيميليان مبدينة ميونيخ األملانية، إن »التهاب اجللد 

الناجم عن االحتكاك باملنسوجات يتسم عادة بأعراض متأخرة، مثل 
احمرار اجللد وتقشره واالكزميا )مرض جلدي(. فعادة ما تظهر 

هذه األعراض بعد ساعات، بل وأيام أحيانا، من احتكاك اجللد بهذه 
املواد«. وفي معظم األحيان، تكون املناطق األكثر تضررا تلك األكثر 
احتكاكا باملالبس، مثل ثنايا الذراع وظهر الركبتني واإلبطني ومنطقة 

الفخذ واألرداف.
وتشير سيلفيا بليشكا، وهي اخصائية كيميائية من االحتاد األملاني 

ألمراض احلساسية والربو، إلى أن »احلساسية تزداد حدتها بفعل 

احتكاك األلياف باجللد والعرق«.
وميكن معاجلة هذا النوع من االلتهابات اجللدية بصورة عامة 

في الوقت احلالي من خالل املرطبات أو املراهم التي حتتوي على 
»كورتيكوستيرويد«.

أما احلاالت التي تظهر فيها أعراض احلساسية سريعا فهي أقل 
شيوعا، حيث تقول روف إن هذا النوع من األعراض »يشمل ظهور 
البثور على اجللد واالحمرار والطفح اجللدي وحدوث مشكالت في 

اجلهاز التنفسي والدوري، بل واإلصابة بصدمة فرط احلساسية«.
تؤكد روف على أهمية اتخاذ إجراء سريع في حال ظهور تلك 

األعراض، حيث تنصح الشخص املصاب بضرورة »خلع ردائه على 
الفور، وغسل اجللد جيدا وتناول دواء مضاد للحساسية وفعال في 

مقاومة حمى القش والطفح القراصي«.
لفتت بليشكا إلى أن املنسوجات التي تتسبب في التهاب اجللد 

أكثر انتشارا بني النساء مقارنة بالرجال، نظرا ألن النساء يرتدين 
مالبس ضيقة وغالبا ما تتضمن ألوانا زاهية.

كيف تتعامل مع حساسية األلياف الصناعية في املالبس؟

دراسة: اجلنس والرياضة املتقطعان 
قد يقودان للموت

واشنطن ـ يو.بي.آي: وجد باحثون أميركيون ان ممارسة اجلنس 
أو الرياضة بشكل متقطع قد تؤدي إلى مشاكل قلبية مفاجئة قد 

تكون قاتلة. وذكر الطبيب عيسى دهبري في مركز توفتس الطبي 
وجسيكا بولوس في جامعة توفتس وكلية هارفرد للصحة العامة 

في بوسطن انه أجرى وفريق مختص حتليال لعشر دراسات حول 
أنشطة جسدية متقطعة وثالثة حول النشاط اجلنسي وأخرى حول 

االثنني.
وأظهر التحليل ان الناس عرضة لإلصابة بنوبة قلبية أو سكتة 

مفاجئة عند ممارستهم الرياضة بعد انقطاع أكثر بثالث مرات منها 
في حال عدم ممارسة الرياضة أو عند ممارسة اجلنس بعد انقطاع.

غير انه إذا مارس الشخص الرياضة مرة في األسبوع يتراجع خطر 
اإلصابة بنوبة قلبية بنسبة 45% وخطر اإلصابة بسكتة بنسبة %30.

وقال الباحثون ان هذه النتائج توضح ملاذا على األشخاص الذين 
ال ميارسون الرياضة يجب أن يستشيروا طبيبا قبل بدء برنامج 

مترين.

االدعاء يصادر صور
البونغا بونغا لبرلسكوني

محكمة ماليزية تسمح باستخدام 
احلامض النووي كدليل ضد 

زعيم معارض متهم بـ »الشذوذ«

هندي يطلق النار علىنفسه 
للحصول على جائزة للشجاعة

جاستني بيبر يتفوق على مايكل 
جاكسون في شباك التذاكر

كواالملبورـ  د.ب.أ: سمحت احملكمة العليا في ماليزيا امس 
باســـتخدام األدلة التي تربط بـــني احلامض النووي لزعيم 
املعارضة أنور إبراهيم وآثار لســـائل منوي وجد على رجل 

يتهمه مبمارسة الشذوذ.
ويواجه أنور )63 عاما( اتهامات مبمارســـة الشذوذ مع 
مساعده سيف البخاري أزالن )25 عاما( في يونيو 2008، وهو 
االتهام الذي نفاه، زاعما أن ذلك يأتي ضمن مؤامرة من جانب 

احلكومة للقضاء على ائتالف املعارضة الذي يتزعمه.
وكانت احملـكمة استبعدت في وقت ســابق أدلة تتمثل في 
زجاجة مياه وفرشاة أسنان ومنشفة وجه أخذت من زنزانة 
أنور أثناء احتجازه لدى الشـــرطة باعتبارها غير مقبولة 

حيث مت احلصول عليها بشكل غير قانوني.
غير أن قاضي احملكمة العليا محمد ضيا تراجع عن ذلك 
املوقف، قائال إن تلك األشياء ميكن اعتبارها أدلة مستندا إلى 

شهادة جديدة من جانب ضباط التحقيق كسبب للتراجع.
وكان خبير كيميائي شـــهد في وقت سابق بأن احلامض 
النووي املوجـــود على تلك املقتنيات هـــو نفس احلامض 
الذي كانت حتتويه عينة السائل املنوي الذي اكتشف على 

سيف البخاري.
ويشـــكل هذا احلكم صفــعة قوية ألنـــور في محاكمته 
الطويلة بتهمة الشـــذوذ التي انطلقت في فبراير من العام 
املاضي. وهـــذه هي املرة الثانية التي يواجه فيها أنور مثل 

تلك االتهامات.

ميالنو ـ وكاالت: ُعثــــر على بعض الصور على أجهزة 
الكمبيوتر احملمولة وصادرها االدعاء العام وحتتوي على 
عشرات الضيوف من النساء والفتيات كجزء من حتقيق 
االدعاء العام في فضائح رئيس الوزراء اإليطالي سيلفيو 
برلسكوني. وأضافت »الغارديان« ان برلسكوني البالغ من 

العمر 74 عاما مارس اجلنس، 
مــــع كرمية  املزاعم،  بحســــب 
احملروق عندما كانت في السابعة 
عشرة من عمرها، باإلضافة الى 
ممارسته اجلنس مع 32 امرأة 
اخرى وقــــدم لهن باملقابل املال 

واملجوهرات.
ومن بــــني الصــــور صورة 
التلفزيوني  خاصة باملوديــــل 
باربرا غويــــرا )32 عاما( وهي 
ترتدي زي شــــرطة ضيق، مع 
أصفاد بينما تضع سبابتها على 

شفتها السفلى.
سيلفيو برلسكوني


