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إعصار »ساندي« أباد جرذان نيويورك

..واملياه تغرق مقر األمم املتحدة

األولوية القصوى الستعادة الكهرباء وتوزيع الطعام 
بعد انحسار اإلعصار ساندي

فتح خطوط إضافية للمترو والقطارات في نيويورك

الوط���ن:  � دني���ا  رام اهلل 
قال مس���اعد االمني العام لالمم 
املتحدة لشؤون السالمة واالمن 
جريجوري ستار أول من أمس ان 
مقر االم املتحدة اصيب بأضرار 
جسيمة جراء االعصار ساندي 

الذي ضرب الس���احل الشرقي 
للواليات املتحدة هذا االسبوع اذ 
تسبب في اقتحام مياه الفيضانات 
للمقر.ويقع مقر االمم املتحدة 
في منطقة مانهاتن بنيويورك 
قبالة نهر ايست.وقال ستار في 

تصريحات للصحافيني نقلتها 
»رويترز«: اصبح واضحا صباح 
الثالثاء اننا تعرضنا لضرر كبير 
جدا في االمم املتحدة.واضافت 
ان االعص���ار احدث اضرارا في 
وح���دات الكهرباء واالتصاالت 

وتبري���د الهواء في مبنى االمم 
املتحدة.

وتابع »لم نعد للعمل بكامل 
طاقتنا.. من الواضح ان لدينا 
بع���ض االضرار ف���ي انظمتنا 

اخلاصة باالتصاالت«.

واش���نطن � د.ب.أ: وق���ال 
مس���ؤولون ف���ي وكال���ة إدارة 
الط���وارئ االحتادي���ة ومنظمة 
الصليب األحمر ان هناك تعاونا 
بني املؤسس���تني وبني منظمات 
الطعام  إغاثية أخ���رى لتوفير 
واملياه واملأوى لعشرات اآلالف 
من السكان في 16 والية أضيرت 

من اإلعصار املدمر.
وقال كري���ج فوجيت مدير 
وكالة إدارة الطوارئ االحتادية 
إن التركيز ينصب اآلن على إعادة 

الكهرباء إلى ماليني األسر.
وأضاف في مؤمتر صحافي 
عبر الهاتف أن استعادة الكهرباء 
النظافة تتصدر  واملياه وأعمال 

قائمة أولويات الوكالة.
وقال���ت إدارة الكهرب���اء إن 
4.6 ماليني مشترك في 12 والية 
اليزالون بدون كهرباء معظمهم 

في نيويورك ونيوجيرسي.
وقال تش���ارلي شيمانسكي 
نائب رئي���س الصليب األحمر 
خلدم���ات الك���وارث إن املنظمة 
قامت بتوفير مئات املالجئ في 
9 واليات وقامت بنشر 12 مطبخا 
متحركا قادرا على جتهيز 200 

ألف وجبة يوميا.
وقال شيمانسكي ان إطعام 
الناس هو الغرض الرئيسي لنا 
خالل الس���اعات ال� 48 القادمة، 
وأض���اف قائال: إن املنظمة التي 
يدعمه���ا كادر م���ن املتطوعني 
قامت بالفعل بتوفير 165 مليون 
وجبة للمحتاج���ني في املناطق 
التي ضربته���ا الكارثة.وقال إن 
حوالي 7 آالف ش���خص احتموا 
ف���ي مالج���ئ تابع���ة للصليب 
األحمر وأن املنظمة قامت بنشر 
نحو 230 سيارة طوارئ أي ما 

ميثل نحو ثلثي أسطولها حتى 
اخلميس.وقال كريج فوجيت مدير 
وكالة إدارة الطوارئ االحتادية 
إن الوكالة س���اعدت السكان في 
العثور على س���كن مؤقت لهم 
في الفنادق ووح���دات التأجير 
السكنية، وأضاف ان الوكالة لن 
تستخدم عربات املقطورة كتلك 
التي مت اس���تخدامها إبان كارثة 
اإلعصار كاترينا في عام 2005.

وقالت قناة سي ان ان اإلخبارية 
إن اإلعصار ساندي ضرب الساحل 
الشرقي للواليات املتحدة برياح 
بلغت سرعتها 140 كيلومترا في 
الساعة خلفت وراءها 140 قتيال 

من هاييتي حتى كندا.
وقد لقي نحو 76 شخصا على 
األقل حتفهم في الواليات املتحدة.
وف���ي نيويورك واصل س���كان 
املدين���ة محاوالتهم للعودة الى 

حياتهم الطبيعية، حيث عادت 
أكثر من نص���ف خطوط مترو 
األنفاق البال���غ عددها 23 خطا 
للعمل وعادت الباصات وسيارات 
العادية  التاكسي والس���يارات 

لتجوب شوارع املدينة.
وأعيد فتح مطار الجارديا أمام 
اخلدمات احملدودة بعد يوم واحد 
من إعادة فتح مطاري جون فوستر 
كيندي وني���وأرك الدولي.ولكن 
مايكل بلومبرج عمدة نيويورك 
قال إن مدارس املدينة س���تظل 
مغلقة حتى نهاية االسبوع.وقد 
اليومية  املالية  قدرت اخلسائر 
مبدينة نيويورك وحدها مبئات 
املاليني من الدوالرات في حني قال 
خبراء شركات التأمني إن إجمالي 
اخلس���ائر التي سببها اإلعصار 
ساندي في 16 والية قد يصل إلى 

50 مليار دوالر.

نيويورك � أ.ف.پ: اعلن حاكم 
نيويورك اندرو كومو مس���اء 
اخلميس فتح خطوط اضافية 
للمترو والقطارات في ضاحية 
املدينة، مح���ذرا من يحاولون 
استغالل الفوضى التي احدثها 
االعصار ساندي لزيادة االسعار.
وسيعاد فتح بعض اخلطوط 
التي تربط مانهاتن بلونغ ايالند 

)جن���وب ش���رق( والضواحي 
الشمالية لنيويورك خالل 24 
س���اعة، واالمر عين���ه ينطبق 
على خطوط املترو بني كوينز 
)شرق( ومانهاتن، بدوره، عاود 
نفق هوالند تانل عمله جزئيا 

امس ولكن فقط للحافالت.
واوضح كومو انه مت تنظيف 
انفاق في اسفل ايست ريفر بعدما 

اغرقتها املياه، ما يجعلها صاحلة 
لالس���تخدام مع ع���ودة التيار 

الكهربائي.
لكن هذا التحسن في شبكة 
وسائل النقل ال يشمل الطرف 
اجلنوب���ي م���ن مانهاتن حيث 
يستمر انقطاع التيار، واذ اكد 
ان غالبية شركات انتاج الكهرباء 
»تبذل جهدا كبيرا«، حذر كومو 

تلك الشركات من »انها قد تخسر 
االذن بالعمل« اذا لم تعمل سريعا 

على عودة التيار.
وحذر الشركات التي تتجه 
الى زيادة اسعارها وخصوصا 
في مجالي الطاقة والنقل قائال 
«ال حتاولوا استغالل الوضع«، 
وحض كومو سكان نيويورك 

على التضامن. 

وتبعا لفضائية »ان بي سي« 
فإن  عدد اجلرذان التي تعيش في 
أنفاق نيويورك حتت  مختلف 
االرضي���ة، يقدر مبا ال يقل عن 
28 مليونا. وسيعتمد تأثيرها 
السلبي في الصحة العامة على 
السرعة التي تتبخر بها املياه 
وتلك التي يعمل بها عمال النظافة 
إلجناز إحدى أعسر املهام امللقاة 
عليهم حاليا وهي إعادة األنفاق 

الى ما كانت عليه.
وكان ريك اوس���تفيلد، من 
»معهد كاري لدراسات البيئة« 
قد قال في لقاء مع »هافينغتون 
بوست« ان اجلرذان »إذا أجبرت 
على اخلروج من جحورها فقد 
ينتج عن هذا الوضع انتش���ار 
األوبئة املعدية مبا فيها الطاعون 

نفسه«.

االقل نفقت بأكملها تقريبا. وهذه 
أنباء طيبة ألنها تترجم نفسها 
الى تناقص هائل في أعداد هذه 
املخلوقات املمقوتة سواء اآلن 

أو في املستقبل املنظور.
وقال هيرويغ اليرز، خبير 
القوارض في جامعة انتويورب 
البلجيكية، ان صغار اجلرذان 
تعتمد على أن حتملها أمهاتها الى 
السالمة.لكن الواضح أن التيارات 
املائية كانت من القوة بحيث ان 
اجلرذان الكبيرة نفسها لم تقو 
على السباحة ضدها أو معها، 
فنفقت هي نفس���ها غرقا. لكنه 
أضاف أن تلك التي متكنت من 
البقاء »ستجد في القمامة التي 
أطلق عقالها الفيضان وجباتها 
بشكل منتظم ما ان ينحسر املاء 

عنها«.

إيالف: ال يقتصر ما حدث في 
نيويورك جراء إعصار »ساندي« 
على اخلسائر املادية والبشرية 
اآلنية، وإما يتعداها الى سيناريو 
مفزع وهو غزو اجلرذان واآلفات 
املعدية احملمولة على ظهرها، 
لكن هذه املخاوف تنحسر اآلن 

مثل املاء الذي أتى بها.
ما أن تبني نوع الدمار الذي 
أحلقه إعصار »ساندي« بساحل 
أميركا الشرقي، حتى تعاظمت 
مخاوف من أن نيويورك حتديدا 
عرضة لطوف���ان أخطر يتمثل 
في ماليني اجلرذان الهاربة من 
املي���اه في األنف���اق واجلحور 

والشقوق.
لكن الواقع أن »ساندي« على 
دماره، حمل ف���ي طياته أنباء 
سارة جلهة تبديد هذه املخاوف 
إذ ل���م ترك تل���ك اجلرذان بأي 
أعداد وهي تعدو في الشوارع 
والطرقات. ويرج���ع اخلبراء 
الس���بب في هذا الى أن تسرب 
املياه بلغ من الس���رعة درجة 
أخذت اجلرذان نفس���ها � وهي 
املعروفة بالقدرة على السباحة � 
على حني غرة فأخفقت في الهرب 

ونفقت غرقا.
ونقل���ت مجل���ة »فوربس« 
عن س���ام ميلر، املتحدث باسم 
»إدارة نيويورك الصحية« قوله 
ان عناصر ادارته لم تسجل أي 
وجود ملحوظ للج���رذان في 
شوارع املدينة نتيجة االعصار. 
وقال ان املعت���اد هو أن تطرد 
الفيضان���ات ه���ذه املخلوقات 
من جحورها الى السطح، لكن 
سرعتها هذه املرة في نيويورك 
لم تتح لها الوقت الكافي للهرب. 
واملؤكد أن صغار اجلرذان على 

جانب من آثار ساندي على أحد سواحل نيويورك

العتيبي: تلقينا 15 اتصااًل من طلبة كويتيني ملساعدتهم 
في إيجاد سكن لهم أو منازل بديلة بعد اإلعصار

نيويورك � كونا: تلقى الوفد 
الدائم لدولة الكويت لدى األمم 
املتحدة في نيويورك اتصاالت 
من طلبة كويتيني ومواطنني 
تأث���روا باإلعصار س���اندي 
الذي ضرب الساحل الشرقي 
للواليات املتح���دة األميركية 

االثنني املاضي.
وقال املن���دوب في البعثة 
الكويتي���ة الس���فير منصور 
العتيبي ف���ي تصريح  عياد 
لوكال���ة األنب���اء الكويتي���ة 
)كون���ا( إن حوالي 15 اتصاال 
الكويتيني  البعثة من  تلقتها 
الذين عرضوا لبعض املشاكل 
نتيجة إعصار ساندي متثلت 

في انقط���اع الكهرباء واملياه 
وصعوبة إيجاد س���كن بديل 
أو فندق لإلقامة املؤقتة لبعض 
الطلب���ة واضط���رار عدد من 
املواطنني للبق���اء في املدينة 
بسبب إغالق املطارات وإلغاء 
شركات الطيران لرحالتها ملدة 

يومني.
وأكد الس���فير العتيبي أن 
الوفد قدم املس���اعدة لهؤالء 
بنقل بعضهم من أماكن إقامتهم 
وإيوائهم بشكل مؤقت وتوفير 
السكن آلخرين في فنادق داخل 
املدينة.وأضاف أن الوفد على 
اتصال دائم وتنسيق مستمر 
مع سفارة الكويت في العاصمة 

واشنطن وامللحق الثقافي بها 
ملس���اعدة الطلبة واملواطنني 
الكويتيني في الساحل الشرقي 

من البالد.
العتيبي  الس���فير  وأشاد 
بحرص كبار املس���ؤولني في 
وزارة اخلارجية وعلى رأسهم 
الوزراء  نائب رئيس مجلس 
الش���يخ  ووزي���ر اخلارجية 
صباح خال���د ووكيل الوزارة 
خالد اجل���اراهلل ومبتابعتهم 
املستمرة مع الوفد الدائم في 
نيوي���ورك لالطمئن���ان على 
أوض���اع املواطنني الكويتيني 
وتوفير املساعدة ملن هم بحاجة 

لها.

السفير منصور عياد العتيبي

نيوزيلندا تسبق العالم إلى »آيباد ميني«

.. وإقبال ضعيف نسبيًا على »آيباد ميني« في آسيا

البدء في اختبارات »بالكبيري 10« املتطور

»غوغل« توسع الفارق بينها وبني »آبل« 
في سوق الهواتف الذكية

محكمة بريطانية تأمر »آبل« بنشر إعالن على موقعها 
ينفي قيام »سامسونغ« بخرق تصاميم »آيباد«

نيويورك � أ.ف.پ: وس����عت 
»غوغل« الفرق بينها وبني »آبل« في 
مجال الهواتف املتعددة الوسائط 
خالل الربع الثالث من العام، بعدما 
باتت 75% من الهواتف املبيعة في 
العالم تستخدم نظام تشغيلها 
»أندرويد«، بحس����ب التقديرات 
التي نشرها مكتب األبحاث »آي 

دي سي« امس األول.
وأفاد مكتب األبحاث بأن 136 
مليون وحدة من أصل الهواتف 
الذكية التي بيعت في العالم خالل 
الربع الثالث م����ن العام والبالغ 

عددها 181.1 مليون وحدة تستخدم 
نظام تش����غيل »أندرويد« الذي 
يعتمده »سامس����ونغ« املصنع 
األول عامليا، فضال عن غيره من 
العالمات، وكانت هذه النسبة تبلغ 
68% خالل الربع الثاني من العام، 

وفق تقديرات »آي دي سي«.
وقد سجل »اندرويد« منوا بلغ 
91.5% في غضون سنة، أي تقريبا 
النمو املسجل في  ضعف معدل 
السوق عموما.وقال رامون ياماس 
املس����ؤول عن األبحاث لدى »آي 
دي س����ي« إن »أندرويد كان من 

أول العناصر التي دفعت النمو 
في سوق الهواتف الذكية، فهو قد 

أطلق في العام 2008«.
وقد جنحت برمجية »غوغل« 
الفرق بينها وبني  في توس����يع 
منافس����ها »آي أو إس« املتوافر 
على هاتف »آي فون« من »آبل« 
التي تراجعت حصتها في السوق 
من 16.9% خالل الربع الثاني إلى 
14.9% خالل الربع الثالث، مع 26.9 

مليون وحدة مبيعة.
وتتق����دم »آب����ل« و»غوغل« 
بأشواط على كل من »بالكبيري« 

التي ال متتلك إال 4.3% من حصص 
الس����وق م����ع 7.7 ماليني وحدة 
التي حصلت  مبيعة، و»نوكيا« 
مع نظام »سيمبيان« على %2.3 
من حصص السوق مع 4.1 ماليني 
وحدة.أما »مايكروسوفت«، فهي ال 
متتلك إال 2% من حصص السوق 
مع 3.6 ماليني هاتف يعمل بنظام 
»ويندوز«.وقد أطلقت املجموعة 
منذ فترة وجيزة نسخة مجددة 
ومكيفة من برنامج تش����غيلها، 
على أمل التعويض عن تأخرها 

في هذا املجال.

لندن � كون����ا: أمرت محكمة 
بريطاني����ة امس ش����ركة »آبل« 
األميركية بنشر نص مكتوب على 
موقعها االلكتروني يشير بوضوح 
الى ان شركة »سامسونغ« الكورية 
لم تخرق حقوق تصاميم جهاز 
»آيباد« اللوحي. وجاء هذا القرار 
بعد ان اشتكت »سامسونغ« من 
ان »آبل« لم تلتزم بتنفيذ حكم 

احملكمة العليا البريطانية الصادر 
بتاريخ 18 أكتوبر املاضي والقاضي 
بنشر اعالن صريح على موقع 
الش����ركة األميركية ب����أن جهاز 
الك����وري لم  »غاالكس����ي تاب« 
يسرق حقوق التصاميم املسجلة 
باسم جهاز »آيباد«.واكد محامي 
»سامسونغ« ان االعالن السابق 
الذي نش����رته »آبل« كان مضلال 

عندما أش����ار الى دعاوى أخرى 
خسرتها »سامسونغ« في الواليات 
املتحدة وأملانيا.ومنحت احملكمة 
البريطانية الشركة األميركية مهلة 
48 ساعة لتنفيذ القرار وذلك بعد 
ان رف����ض القضاة طلبا مبنحها 
م����دة أس����بوعني لتعديل النص 

املنشور.
واوضح احد قضاة احملكمة 

الس����ير روبن ان »آبل« تسببت 
في خلق حال����ة الغموض حول 
جهاز شركة »سامسونغ« وعليها 
ان تعم����ل على ازالة ذلك اللبس 
عبر نشر اعالن في موقعها على 
االنترنت الذي يسري على جميع 
الدول االوروبية اضافة الى نشره 
ف����ي املج����الت املتخصصة التي 

تصدرها.

عمالق البرمجيات. 
ولق����ي آيباد مين����ي الذي مت 
الكشف عنه األس����بوع املاضي 
والذي يبلغ س����عره 329 دوالرا 
ترحيبا واس����عا وانحصر النقد 
في أن شاش����ته أق����ل جودة من 
منافسيه وسعره أعلى، ويحمل 
اجلهاز اجلديد معظم مواصفات 
النس����خة األولى لكن في حجم 

أصغر.

االول من 2013.
وذك����ر هاينز ف����ي بيانه ان 
»بالكبي����ري 10« ترك انطباعات 
ممتازة لدى املستخدمني االوائل 
الذين ش����ملهم االختبار، واعدا 
باجراء املزيد من التجارب عليه 

خالل الفترة املقبلة.
ومن املتوقع ان يعيد »بالكبيري 
10« ش����ركة »رمي« ال����ى اج����واء 
املنافسة مع الشركات الكبرى مثل 
»آبل« و»غوغل« خاصة أن الشركة 
كانت قد اشارت الى ميزات اضافية 
فيه، بينها كاميرا مميزة ونظام 
حديث لتصفح االنترنت ودخول 
مواقع التواصل االجتماعي، الى 
جانب التنقل السهل واآلمن بني 
البيانات الشخصية وتلك العائدة 
للعمل.وسيعمل »بالكبيري 10« 
بتطبيقات »أندرويد« ولكن »رمي« 
تأمل أن يدفع ظهور اجلهاز اجلديد 
املزيد من الش����ركات الى تطوير 
تطبيقات خاصة به متنحه هويته 

املستقلة.

املصغرة من كمبيوترها اللوحي 
»آيباد ميني« بقياس 7.9 بوصات 
مقارنة مع 9.7 بوصات لشاش����ة 

كمبيوترات »ايباد« القياسية.
وستبيع ابل كمبيوترها اللوحي 
املصغر ذا الس����عة 16 غيغابايت 
واملتوافق مع شبكات »واي فاي« 
فقط بسعر 329 دوالرا. اما االجهزة 
ذات الس����عة 32 غيغابايت و64 
غيغابايت فهي بسعر 429 دوالرا 
و519 دوالرا على الترتيب مع اضافة 
130 دوالرا عل��ى السع��ر للحص��ول 
على »ايب����اد ميني« مت��وافق مع 

شبكات اجلي��ل ال�رابع.

الضخم في هونغ كونغ أبوابه كان 
عدد العاملني يفوق عدد الزبائن.
وآيباد ميني هو أول جهاز تغزو 
به آبل س����وق أجهزة الكمبيوتر 
اللوحية الصغيرة وميثل أحدث 
مواجهة في حرب اإللكترونيات 
التي تتنافس  العاملية  احملمولة 
فيها ش����ركات مثل غوغل رائدة 
البحث على االنترنت  محركات 
وأمازون دوت كوم ومايكروسوفت 

ودفع هذا االعالن سعر سهم 
»رمي« الى القف����ز بواقع 9% في 
البورصات االميركية عند االقفال 
مساء اخلميس، وذلك مع تفاؤل 
املستثمرين باخلبر بعد ان تأجلت 
عملية طرح »بالكبيري 10« عدة 
مرات منذ مطل����ع العام احلالي، 
وكان من املقرر ان تبدأ في الربع 

وكاالت: تنفرد نيوزيلندا بفضل 
م���وقعها اجلغرافي ف��ي اقصى 
الشرق بأنها الدولة االول�ى التي 
سيصل الى اس����واقها كمبيوتر 
ابل اللوحي اجلديد »آيباد ميني« 
قبل اي مكان في العالم. وح�ددت 
»ابل« س����ابقا الثاني من نوفمبر 
موعدا لوصول »آيباد ميني« الى 
االس����واق االميركية واالوروبية 
وكندا، ولك��ن ش�����روق الشمس 
املبكر على نيوزيلندا س����يجلب 
معه ال�جهاز اجلديد قب�ل 17 ساعة 
ال���واليات املت�حدة  م��ن اسواق 
االميركية. وكانت ابل كشفت في 
23 اكتوبر املاضي عن النس����خة 

� رويترز: اصطف  س����يدني 
عشاق منتجات ش����ركة آبل في 
عدة مدن آسيوية امس من أجل 
احلصول عل����ى آيباد ميني لكن 
اجلهاز اجلديد الذي يزيد سعره 
على األجهزة املنافسة من غوغل 
وأم����ازون اجتذب أعدادا أقل من 
املعتاد.وعادة ما يجتذب إطالق 
آبل ألجهزتها اجلديدة طوابير من 
املشترين الذين يقفون لساعات 
انتش����ار أجهزة  للفوز بها لكن 
منافسة رمبا اس����تنزف بعض 

االهتمام.
ووقف نحو 50 ش����خصا في 
انتظار أن يفت����ح متجر آبل في 
س����يدني بأس����تراليا وهو الذي 
شهد اصطفاف مئات املشترين 
عندم����ا أطلقت الش����ركة أجهزة 
آيفون اجلدي����دة.وكان يقف في 
مقدمة الطابور باتريك لي الذي 
كان ينتظر منذ الرابعة والنصف 
صباحا على أمل احلصول على 
اجله����از الذي يبل����غ طوله 7.9 
بوصات. وق����ال لي »انه خفيف 
وسهل االس����تعمال سأستخدمه 
في ق����راءة الكتب. إنه أفضل من 

النسخة األولى من آيباد«.
وكانت هناك طوابير من 100 
شخص أو أكثر أمام متاجر آبل في 
طوكيو وسيئول عند طرح اجلهاز 
للبيع لكن عندما فتح متجر آبل 

نيويورك � سي ان ان: جذبت 
شركة ريسيرش ان موشن »رمي« 
املصنعة الجهزة بالكبيري االنظار 
اليها بعد اش����هر من التعثر، اذ 
اعلن����ت بدء العم����ل لطرح جيل 
جديد من انظمة الهواتف الذكية 
مع برامج متط����ورة اعتبارا من 
مطلع العام املقبل، كاش����فة عن 
وجود عدة من����اذج من االنظمة 
ايدي  اجلديدة قيد االختبار بني 

عدد من املستخدمني.
وذكر الرئيس التنفيذي ل� »رمي« 
ثورس����تون هاينز، ان النموذج 
اجلديد يحمل اسم »بالكبيري 10« 
وقد بدأت اختباراته العملية بعد 
اشهر من التأخير من خالل طرح 

50 نسخة حول العالم.
ف����ي بيانه ان  وق����ال هاينز 
الشركة »جتاوزت مرحلة بالغة 
احلساس����ية« في عملية تطوير 
»بالكبي����ري 10«، مضيفا: »لقد 
التزمنا بهذا االمر وهانحن نقوم 

بالتنفيذ«.

نيوزيلندية حتصل على جهاز »آيباد ميني«

عدد من اليابانيني أمام متجر آبل في طوكيو أمس

بالكبيري 10


