
39االثنين 1 مارس 2010

سيدة أثناء إنقاذها من حتت األنقاض

)أ.ف.پ ـ رويترز( سيارة محشورة بعد انهيار أحد اجلسور   أحد األشخاص يقتحم محال جتاريا أثناء محاولته السرقة

دمار شامل حلق بتشيلي وفي اإلطار بكاء على الضحايا

فأر يتسبب في إلغاء رحلة جوية

وفاة كلب في عرض أزياء بمدريد

مقتل شخص في انهيار قبة مسجد بالمغرب
بعد أسبوع من مقتل العشرات بسقوط مئذنة في مكناس

أوتــــاوا ـ يو. بي.آي: ألغت اخلطوط اجلوية 
الكندية إحدى رحالتها املتوجهة من أوتاوا إلى 
لندن وطلبت من الركاب الطائرة البالغ عددهم 
205 ركاب النزول منها بعد العثور على فأر فيها. 
وقال املتحدث باســــم اخلطوط اجلوية الكندية 
ان الطائرة وهي من نوع بونيغ 767 كانت على 

وشــــك اإلقالع عندما رأى راكب الفأر في إحدى 
خزائن احلقائب فوق مقاعــــد الركاب. وقررت 
الشــــركة إلغاء الرحلة ذات الرقم أي ســــي 888 
وطلبت من الــــركاب النزول من الطائرة بعدما 
أخفق فريــــق متخصص في إبادة القوارض في 

العثور على الفأر.

مدريدـ  د.ب.أ: لقي كلب حتفه 
وهو يسير على املمشى خالل 
عرض أزياء للـــكالب أقيم في 

العاصمة االسبانية مدريد.
وقالـــت مصـــادر منظمـــة 

»إلريفوجيو« حلماية احليوانات 
امس ان الكلب كان يرتدي معطفا 
ضيقا جدا عند الرقبة مما أدى 
إلى اختناقه. وشارك في عرض 
األزياء كالب ملربني وكذلك كالب ال 

صاحب لها مت إحضارها من دور 
رعاية احليوانات. وقدمت الكالب 
في عرض األزياء معاطف ومالبس 

أخرى خاصة بالكالب.

اعلنــــت  أ.ف.پ:  ـ  الربــــاط 
السلطات املغربية مصرع شخص 
اثر انهيار  وإصابة ثالثة آخرين 
قبة مســــجد قرب الناظور شمال 
املغــــرب بعد اســــبوع من انهيار 
صومعة مسجد مكناس )وسط( 
التي ادت الى ســــقوط 41 قتيال. 
واعلنت وزارة الداخلية في بيان 
ان »االنهيار اجلزئي لقبة مسجد 

االمل مبدينة زايو في اقليم الناظور 
)وقع( نتيجة أشغال كانت تقوم 
بها اجلمعية التي تسير هذا املسجد 
لتغيير حجــــم قبته«. واكدت ان 
»البحث جار لتحديد املسؤوليات 
واألسباب املرتبطة بهذا احلادث«. 
وفي 19 فبراير، انهارت صومعة 
مسجد باب البرداعني في مكناس 
على املصلني اثناء صالة اجلمعة 

ما اســــفر عن ســــقوط 41 قتيال 
و76 جريحــــا. وقد اصدر العاهل 
املغربــــي امللك محمد الســــادس 
حينها »تعلمياته من اجل القيام 
مبعاينة عاجلة جلميع املساجد 
العتيقة مبختلف عماالت واقاليم 
اململكة« وانه »على ضوء املعطيات 
املتوافرة، سيتم اتخاذ كل اإلجراءات 

الضرورية والالزمة«.

ضحايا تشيلي أكثر من 700 وأعمال نهب تجتاح المدن المنكوبة
السلطات األميركية أعلنت انتهاء إنذار الـ »تسونامي«... واليابان أجْلت 320 ألف شخص

توقعات بأن يرفع زلزال تشيلي أسعار النحاس
سنغافورة ـ رويترز: قال محللون 
امس إن من املرجح أن ترتفع أســـعار 
النحـــاس عند بدء التداول غدا االثنني 
مدعومة بحالة من عدم اليقني بشـــأن 
االمدادات بعدما هز زلزال قوي تشيلي 

أكبر منتج للنحاس في العالم.
وتسبب الزلزال في تعليق مؤقت 

ملا يصل إلى 20% من طاقة التعدين في 
تشيلي والتي تقدر بنحو 4.5 ماليني 
طن من مركزات النحاس سنويا بعدما 
أوقفت شركتا كوديلكو واجنلو أميركان 

العمل في أربعة مناجم.
وقـــال مســـؤولون حكوميون إن 
الصادرات لن تتعطـــل لكن محللني 

يتوقعـــون ارتفـــاع األســـعار اليوم 
بســـبب التعطل احملتمل ملشروعات 
البنيـــة التحتية والكهربـــاء والنقل 
إلى املناجم. علقت شـــركة كوديلكو 
احلكوميـــة للتعديـــن عملياتها في 
منجمي إل تينينتـــي واندينا اللذين 
بلغت طاقتهما االنتاجية معا 614 ألف 

طن سنويا في العام املاضي.
وقالت الشـــركة إنها ستســـتأنف 
االنتاج من منجم إل تينينتي في وقت 
الحق بينما ذكر وزير التعدين التشيلي 
ســـانتياجو جونزاليس ان استئناف 
االنتاج قد يستغرق يومني. ولم تتأثر 

باقي عمليات الشركة.

عواصمـ  وكاالت: فيما سارعت األسرة الدولية 
الى التحرك ملساعدة تشيلي حيث اوقع الزلزال 
العنيف الذي ضرب الســـبت موقعا 700 قتيل 
وأعلن االحتاد األوروبي مساعدة عاجلة بقيمة 
ثالثة ماليني يورو أعلنت الســـلطات األميركية 
انتهاء حالة االنذار وصول تسونامي والتي كانت 

اعلنت لكل الدول املطلة على احمليط الهادي.
وطلبت احلكومة التشـــيلية من الدول التي 
عرضت تقدمي مســـاعدة بعد وقـــوع الزلزال اال 
ترسل مساعدات قبل ان تقيم أجهزة اإلغاثة بدقة 
األولويات »لعدم حتويل« مساعدة قد تكون اهم 

لهاييتي.
وقال رئيس املفوضية األوروبية جوزيه مانويل 
باروزو ان دائرة املساعدات اإلنسانية في املفوضية 
األوروبية مســـتعدة لتخصيص مساعدة أولية 
عاجلة بقيمة ثالثة ماليني يورو )اربعة ماليني 

دوالر( لتلبية االحتياجات األكثر إحلاحا.
وأضاف باروزو ان االحتاد األوروبي مستعد 
»لتقدمي اي مساعدة ممكنة تطلبها سلطات تشيلي« 

معربا عن »صدمته حلجم الكارثة«.
وأعلن البنك الدولي على لسان رئيسه روبرت 
زوليك عن استعداده »لدعم حكومة تشيلي بكل 

الوسائل التي يراها مناسبة«.
واعلنت املنظمات االنسانية البريطانية انها 
حترك امواال وترسل فرقا لتقييم األضرار على 

األرض وتوجه نداءات لتقدمي هبات.
 من جهة أخرى اعلنت وكالة األنباء اليابانية 
كيودو ان السلطات اليابانية امرت امس بإجالء 
320 ألف شخص في ثالث مناطق شمال اليابان 

يهددها تسونامي كبير.
ويشمل امر إجالء السكان املناطق الساحلية 
في دوائر اوموري وايواتي ومياجي شمال جزيرة 
هونشو. وحذرت السلطات من مد بحري قد يبلغ 

ارتفاعه ثالثة امتار في الساعات املقبلة.
وأعلنت وكالة األرصاد اجلوية اليابانية ان 

تسونامي ارتفاعه 120 سم بلغ أول من أمس مرفأ 
كوجي في إدارة ايواتي شمال شرق اليابان.

مائة محاصرون تحت أنقاض

أعلن رئيس بلدية مدينة كونسيبسيون في 
تشيلي أن ما يصل إلى 100 شخص محاصرون 
حتــــت أنقاض مبنى انهار جــــراء الزلزال املدمر 
الــــذي ضرب البالد من جهة ثانية، أعرب يوكيو 
هاتوياما رئيس وزراء اليابان عن استعداد بالده 
لتقدمي مســــاعدات إلغاثة ضحايــــا الزلزال الذي 
ضرب تشــــيلي وأدى الى إحلاق خسائر بشرية 

ومادية كبيرة بها.
وذكرت هيئة االذاعة اليابانية ان ناوكى كوكاوا 
املسؤول بلجنة الصليب االحمر اليابانية سوف 
يتوجه الى تشيلي جلمع املعلومات حول حجم 
الدمار الذي حلق بالبالد بسبب الزلزال وموجات 
املد العاتية »تتسونامي« التي اعقبته. ونقل عن 
كوكاوا قوله انه سوف يعمل على ارسال تقرير 
ســــريع عن حجم الدمار في تشيلي فيما ستقرر 

اللجنة ما اذا كانت سترسل فريقا طبيا اليها.
ومن ناحية أخرى، تســــتعد وكالة التعاون 
الدولى اليابانية إلرسال بعثة تقصى حقائق من 
عضوين الى تشيلي قبل اتخاذ قرار بشان إرسال 

مساعدات طارئة اليها.

أعمال نهب في المدينة

قال تلفزيون محلي ان املتاجر في بعض املدن 
املنكوبة تعرضت للنهــــب بعد يوم من الزلزال، 
وعرض التلفزيون صورا ألشــــخاص يحملون 
صناديق من الطعام وغساالت مالبس وتلفزيونات 
بالزما من متاجر في مدينة كونسبسيون قبل ان 
تتدخل الشرطة. وقالت امرأة ملراسل التلفزيون 
»يجب ان نحصل على شــــيء ناكله«. وانتشرت 
الشــــرطة ملنع املئات من نهب مخزنني في احدى 

املدن.

»مروي« السودان 
في متحف اللوڤر

ذكر علماء اآلثار ان أهرامات صحراء مروي في شمال اخلرطوم 
حتمل أمور غامضة بشأن احلضارة املصرية القدمية. وسيستضيف 
متحف اللوڤر أول معرض في نهاية شـــهر مارس عن الســـاللة 
احلاكمة ملروي وهي األخيرة في ساللة الفراعنة السود، والتي 
حكمت مملكة كوش على ضفاف نهر النيل ألكثر من ألف ســـنة 
)أ.ف.پ( حتى زوالها في 350 بعد امليالد.  


