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العبارة حتترق

11 قتيالً ومئات الناجين في حريق عبارة في إندونيسيا
ميراك )اندونيسيا(ـ  أ.ف.پ: 
اعلنت وزارة النقل االندونيسية 
ان احد عشر شخصا على االقل 
قتلوا ليل اخلميس - اجلمعة 
في حريق عبـــارة تربط بني 
جزيرتي جاوا وســـومطرة، 
موضحة انـــه مت انقاذ معظم 

الركاب.
 واندلـــع احلريق على منت 
العبارة الوت تيدو 2 بعد دقائق 
من ابحارها من مرفأ ميراك غرب 
جاوا وقال ويراتنو املسؤول 
في وزارة النقل ان »احد عشر 
شخصا قتلوا وجنا 427 شخصا 
آخرون. ال نعـــرف ما اذا كان 

هناك مفقودون«.
ومازالـــت عمليات البحث 
مستمرة منتصف نهار امس 
اجلمعة بينما يستمر احلريق 
على منت السفينة قبالة سواحل 

جاوا.
واندلع احلريق في الطبقة 
اخلاصة باآلليات ثم انتشـــر 
الى الطبقات العليا من العبارة 
التي تقوم بتشغيلها واحدة من 
التي تؤمن رحالت  الشركات 
الرئيسية ملضيق  املرافئ  في 
سوندا الذي يفصل بني جاوا 

وسومطرة.
ومتكـــن عـــدد كبيـــر من 
ارتداء سترات  املسافرين من 
جناة والقوا بانفسهم في املياه 
قبل ان يتـــم انقاذهم من قبل 

زوارق صيد السمك.
وقال ســـائق شـــاحنة ان 
النيران اشـــتعلت في حافلة 
وانتقلـــت الى آليـــات اخرى 

بسرعة.
والعبارة واحـــدة من اهم 
وســـائل النقل في اندونيسيا 
االرخبيـــل الذي يضم 17 الف 

جزيرة.

وفي يناير 2009، قتل نحو 
300 شـــخص في غرق عبارة 
مكتظة بالركاب بني جزيرتي 
سوالويسي وبورنيو، بعد ثالثة 
اعوام على مقتل اكثر من 400 
شخـــص في كارثة اخرى قبالة 

سواحل جزيــرة جــاوا.

بركان جبل »شينمو« في اليابان يواصل ثورانه

بركان جبل »شينمو«

طوكيو ـ كونا: واصل بركان جبل »شـــينمو« 
الذي يقع جنوب غرب اليابان ثورانه اليوم ما أدى 
الى انبعاث رماد منه غطى احلقول املوجودة في 

املدن القريبة وعطل حركة النقل في البالد.
وذكرت هيئة األرصـــاد اجلوية حدوث ثورة 
للبركان الواقع جنوب جزيرة »كيشو« اليابانية 
وانه قذف ســـحبا دخانية امتـــدت الى أكثر من 

ألف متر.
وكان بركان »شينمو« الذي يقع على سلسلة 
من اجلبال املمتدة بني محافظتي »كاغوشـــيما« 
و»ميازاكي« بدأ في الثوران يوم االربعاء املاضي 

للمرة األولى منذ 52 عاما.
وحذر مرصد محلي في محافظة »كاغوشيما« 
من ان ثورة البركان ستشتد مشيرا الى احتمال 

ان تتطاير صخور بركانية من فوهته.
من جهتها قامت هيئة األرصاد اجلوية اليوم 
عقب ثوران البركان برفع مســـتوى التحذير من 
البراكني الى املستوى الثالث كما دعت السكان الى 
ضرورة إخالء املنطقة الى مسافة كيلومترين من 

فوهة البركان.
وأدى الرماد املنبعث الى تعطل حركة بعض 

القطارات واخلدمات اجلوية في املنطقة.

نيلسون مانديال غادر المستشفى
لندنـ  يو.بي.آي: كشف مصدر رفيع في شرطة 
جنوب إفريقيا ان الرئيس السابق نيلسون مانديال 

غادر املستشفى بعدما أمضى فيها ليلتني.
وقال املصدر الرفيع لهيئة اإلذاعة البريطانية 
)بي بي سي( ان مانديال البالغ من العمر 92 سنة 
خرج من املستشفى وهو بصحة جيدة. وأشار إلى 
ان موكب ســـيارات احتشد عند مدخل مستشفى 
ميلبارك في جوهانسبورغ لنقل مانديال إلى منزله. 
وكان حزب املؤمتر الوطنـــي احلاكم في جنوب 

أفريقيـــا دعا اخلميس إلى الهـــدوء بعد الضجة 
اإلعالمية التي أثارها نقل مانديال إلى املستشفى 
مناشدا وسائل اإلعالم بشكل خاص إلى االمتناع 
عن نشـــر تخمينات ال أساس لها وغير مسؤولة 
حول صحته. وكانت مؤسســـة نيلسون مانديال 
قد أعلنت األربعاء أن الرئيس الســـابق نقل إلى 
املستشـــفى للخضوع لفحوص روتينية بدون 
تفاصيـــل إضافية ما أثار موجة من الشـــائعات 

والقلق حول صحته.
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السمكة امللونة

األمير الفيصل: المشاريع في جدة
لن تنفذ إال بعد التأكد من جدواها

جـــدة ـ كونا: اكد أمير منطقة 
مكة املكرمة األمير خالد الفيصل 
أن املشـــاريع التي ســـتنفذ في 
مدينة جدة غربي اململكة العربية 
السعودية ستدرس بشكل شامل 
وكامل وسريع للتأكد من جدواها 

قبل تنفيذها.
وقال االمير الفيصل في مؤمتر 
صحافي عقده عقب اجلولة التفقدية 
التي قام بها الى األحياء املتضررة 
في جدة بعد السيول التي تعرضت 
ان من اهم تلك املشاريع ما يتعلق 
بتصريف مياه األمطار والسيول، 
مشـــددا على أن احللول الوقتية 

للمشكالت ال تنفع ولن تستمر.
وشدد على حرص حكومة خادم 

احلرمني الشريفني على اجناز املشاريع اخلاصة مبدينة 
جدة بشرط ان تكون شاملة وتعالج املشكالت من 
جذورها، مشـــيدا باالمر امللكي القاضي بتوفير كل 

التعزيزات وبشكل عاجل للحد من األضرار.
وعزا األضرار التي حدثت في جدة الى افتقارها 
الى مشروع تصريف مياه األمطار والسيول، مبينا 
أن األوامر صدرت جلميع اجلهات املعنية للقيام فورا 
وبشـــكل عاجل بتقدمي املساعدة وانقاذ احملتجزين 

واملتضررين وفـــق االمكانات املتوافرة لها في مثل 
هذه احلاالت.

وبني أن جتمعات املياه كانت كبيرة نظرا لكثافة 
األمطار التي وصل قياسها الى مؤشرات كبيرة تخطى 

بعضها الـ 120 ملم.
وثمن املواقف البطولية التي سجلها املواطنون 
وجتلت في عمليات مساعدة األشخاص املتضررين 
ومن احتجزتهم األمطار والســـيول في الشـــوارع 

واملركبات.

انتقادات لسعوديين
يعيقون عمليات اإلغاثة 
بسبب اختالط الجنسين

لندنـ  يو.بي.آي: قال شهود عيان أن عددا 
من السعوديني املتشددين دينيا اعاقوا عملية 
اإلغاثة التي يقوم بها عدد من شـــباب جدة 
خصوصا أن بينهم عددا من الشابات على الرغم 
من الدعوة التي أطلقها الرئيس العام لهيئة 
األمر باملعروف والنهي عن املنكر )الشرطة 

الدينية( د.حمني احلمني.
وقال الشـــهود إن من يطلق عليهم اسم 
»املتشددون واحملتســـبون« في جدة غرب 
الســـعودية دخلوا على خـــط إعاقة اإلغاثة 
وبـــدء عدد منهم فـــي التجييش ضد أعمال 
التطوع التي بدأها شبـــاب جـــدة اول مــن 

أمــس«.
كما قام عدد منهم بإرســـال رسائل على 
الهاتف اجلـــوال إلى مســـؤولي غرفة جدة 
يطالبونهـــم بإيقاف أي أعمـــال إغاثة ما لم 
يتم الفصل بني اجلنسني ومنع االختالط في 

كل مناطق اإلغاثة.
وقالت شبكة »مصدر« اإللكترونية اليوم 
اخلميس: »ان العديد من الرسائل أرسلت إلى 
مســـؤولني يطالبون فيها باحلد من تواجد 
الشباب والشابات في أماكن األضرار الشديدة 

واألحياء املتضررة«.

الخبراء يحذرون من خطورة تناولها

أسماك ملونة تظهر
في مياه األمطار بجدة

في ظاهـــرة وصفها مختصون بالغريبة، 
ســـجلت جدة حدثا فريدا يضاف الى كارثة 
ســـيول األربعاء حيث ظهـــرت اعداد هائلة 
من االســـماك امللونة في بحيرات شـــكلتها 
الســـيول الناجتة عن االمطار التي ضربت 

مدينة جدة.
الســـعودية  ورصدت صحيفة »الوطن« 
التي نشرت اخلبر اسراب االسماك ومحاولة 
سكان شرق اخلط السريع اصطياد اكبر كمية، 
اضافة لتجمع عدد من االطفال في مشهد ينم 
عن البراءة، يحملون اوعية جلمع اكبر عدد 
من االسماك التي تسبح في مياه شرق اخلط 
ومجرى السيل، وقال مستشار رئاسة االرصاد 
وحماية البيئة البروفيسور فهد تركستاني ان 
هذه الظاهرة من الغرائب وترجع الى احتمالني، 
االول ان تكون هذه االسماك سبحت للسطح 
من املزارع القريبة من خط الشرق وطفت فوق 
سطح املياه السائلة املنطلقة من سيول جدة 
والتي اختلطت مبياهها، واالحتمال الثاني، 
وهو قائم على الشك، بان تكون هناك مزارع 
غير مرخصة يســـتخدمها الوافدون لتوليد 
االســـماك كما حدث سابقا في بحيرة املسك، 
محذرا السكان من تناول تلك االسماك املختلطة 

مباء الصرف الصحي والسيول

 جدة الغارقة في السيول تحاول التغلب على محنتها وشمسها تكشف حجم الخسائر 

سيارات يتراكم بعضها فوق بعض جراء السيول

جـــدة ـ وكاالت: ســـيطرت 
أجواء مشحونة باحلزن على 
مدينة جدة التي بدت شوارعها 
مغمورة باملياه في اليوم التالي 
للفيضانات التي اسفرت عن 4 
قتلى على األقل و3 مفقودين، 
وتســـببت في جـــرف وقلب 
السيارات  وحتطيم عشـــرات 
واحتجاز تالميذ وموظفني في 

مدارسهم ومكاتبهم.
وحتركـــت قـــوارب الدفاع 
املدني اخلميس إلنقاذ اشخاص 
عزلتهم امليـــاه في مكاتبهم او 
مســـاكنهم على اثـــر األمطار 
الغزيـــرة التي هطلت بصورة 
مفاجئة وكثيفة االربعاء على 
العاصمة االقتصادية للمملكة 
العربية الســـعودية، كما افاد 

مراسل لوكالة فرانس برس.
واضطر املوظفون والتالميذ 
والطالب الذين داهمتهم املياه في 
مكاتبهم وصفوفهم الى اخالئها 

والصعود الى األدوار العليا.
وقال وليد، وهو موظف في 
التاسعة والعشرين من عمره، 
»اضطررت الى ترك سيارتي في 
وسط الشارع والسير واملياه 
تغمرني لكي اصل الى منزلي. 
وال اعـــرف بعد هل اســـتطيع 
استعادة سيارتي ام ال«. وجرفت 
السيول عشرات السيارات، كما 
حصل في جادة امللك عبداهلل، 
حيث غمرت املياه نفقا أنشئ 

حديثا.
وحـــاول بعـــض ســـائقي 
السيارات االحتماء فوق سطوح 
ســـياراتهم التي كانت عائمة، 
آملني في ان يتمكن الدفاع املدني 
الدفاع  انقاذهم. واستطاع  من 

املدني الذي استخدم مروحيات 
من انقاذ اكثر من 1330 شخصا 
كانت تهددهم الفيضانات، كما 
ذكرت مصادر متطابقة. وتوقفت 
العامـــة اخلميس في  املرافق 
جدة، حيث أعلنت جامعة امللك 
عبدالعزيز تعليق االمتحانات، 
املدارس حتى اشعار  واغلقت 
آخر. وتنتشر مئات السيارات 
املتضررة، املقلوبة او املغطاة 
بالوحول، على ارصفة الطرق 

وبني األحياء السكنية.
واستطاعت شمس اخلميس 
أن جتفف بعضا من مياه األمطار 
والسيول التي داهمت عروس 
البحر األحمر جدة لكنها كشفت 
في الوقت ذاته عن حجم الدمار 
الذي طال معظم أحياء وسط 
جدة، لكن الشمس كشفت لنا 
أيضا بعض قصـــص املعاناة 
والبطولة من الشباب الذي غامر 
ملساعدة إخوانه وأخواته. وكان 
شارع فلسطني، الذي يقع وسط 
جدة، وميتد من شـــرق جدة، 
حيث طريق احلرمني، وحتى 
الكورنيش الذي تقع فيه نافورة 
جدة الشهيرة، من أكثر ما فضح 
حجم املأساة، وذلك من خالل 
تراكم السيارات على أرصفته، 
وجتمـــع الطـــني والوحل في 
الشارع الرئيسي، وإغالق معظم 
احملالت التي تطل عليه. ووصف 
حارس األمن »مساعد« املسؤول 
عن برج »احلداد«، والذي وصف 
الوضع في املنطقة احمليطة بـ 

»املزري«.
الكلمات عن  وقال: »تعجز 
وصف ما حدث أمس )األربعاء(، 
لقد حجز املوظفون في مكاتبهم، 

الســـيول سياراتهم  وسحبت 
عن أمام املبنى، وكنت أصارع 
التي سبح فيها مكتبي،  املياه 
وأغرقت الدور األرضي بالكامل«.  
وأضاف مساعد: »لم يأت إلنقاذ 
املوظفـــني أحد وبعـــد انتهاء 
األمطار، مـــرت من أمام املبنى 
سيارة للدفاع املدني في الساعة 
3 صباحا، لكنها لم تتوقف رغم 
النداءات«، مستطردا »أما طائرات 
الهليوكوبتر، فقد كانت حتلق 

فوقنا بعيدا في السماء«.
الذي  املبنـــى  وأمـــام ذات 
يحرسه »مســـاعد« في شارع 
فلسطني، شاهدت »العربية.نت« 
شابا اسمه عبدالعزيز فارس، 
تطوع ملساعدة السيارات في 
تخطي الرصيف، والعودة إلى 
الطريق املقابل، لتتجنب جتمعا 
كبيرا للمياه ال تستطيع عبوره 
إال سيارات الدفع الرباعي.  وقال 
فارس: »لي أكثر من ســـاعتني 
أقف هنا. السيارات ال تستطيع 
القفز من فوق الرصيف لتعود، 
وأنا أساعدها على ذلك«. وقد 
الحظت »العربية.نت« وقوف 
ســـيارة للشـــرطة قريبا من 
مكان فـــارس، لكن رجالها من 
داخلهـــا، يراقبون الوضع. أما 
حي »مشرفة«، الذي قطعت عنه 
الكهرباء يـــوم الكارثة، والذي 
بدت عليه آثار السيول واضحة، 
فالسيارات فوق األرصفة في 
مكانها، والبعـــض يحاولون 
إخراج سياراتهم أو يصلحونها، 
واألشجار تقطع بعض الطرقات، 
وصناديـــق النفايات مقلوبة، 
ناثـــرة ما كانت حتويه في كل 

مكان.


