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كـارثـة فـي اليـابـان

تسونامي اليابان: 2000 قتيل و10000 مفقود 
رعايا كويتيون في اليابان يطمئنون بسالمتهم من آثار الزلزال المدمر ومخاوف من نتائج التسرب النووي من محطة فوكوشيما

طوكيوـ  وكاالت:  قالت شبكة 
التلفزيونية  )ان.اتش.كيــــه( 
الرســــمية امــــس ان عدد قتلى 
الزلزال الذي ضرب شرق وشمال 
شرق اليابان امس والذي بلغت 
قوته 8.8 درجات على مقياس 
ريختر وما تبعه من موجات مد 
بحري عاتية )سونامي( قد قارب 
2000 قتيال إلى جانب 10000 في 

عداد املفقودين.
واوضحت الشــــبكة ان من 
بني الضحايا خمسة على االقل 
قتلوا في طوكيو عقب الزلزال. 
وناشد الســــفير الكويتي لدى 
العتيبي  اليابــــان عبدالرحمن 
املواطنني الكويتيني في اليابان 
الســــفارة بأماكن  ان يخطروا 
تواجدهــــم واالتصــــال علــــى 
االرقام التالية: 0081224550361 
ـ    0081334550362 ـ 

.0081224550363
وقد تســــبب الزلــــزال وهو 
االقوى الذي تتعرض له البالد 
على االطالق في عشرات احلرائق 
وحــــدوث موجات مــــد عاتية 
امتار  الى 10  )سونامي( تصل 
على فترات بفاصل زمني يبلغ 

ساعة واحدة تقريبا.
وحتركت )سونامي( ملسافة 
10 كيلومتــــرات من الســــاحل 
الشــــمالي وجرفت في طريقها 
النــــاس واملنازل والســــيارات 

والسفن.
وقامت احلكومة امس بتوسيع 

منطقــــة االخالء حــــول محطة 
الطاقة النووية في فوكوشيما 
الواقعة على بعد نحو 240 كلم 
شــــمال طوكيو بسبب احتمال 
تسرب كمية صغيرة من املواد 
املشعة في املفاعل النووي رقم 
التابع لشــــركة طوكيو  واحد 

للطاقة الكهربائية.
وصــــدر حتذيــــر بــــإجالء 
سكان املنــــاطق الواقعة ضـــمن 
دائـــرة نصــــف قطرها من 3 الى 

10 كـــــيلومترات عن احملطة.
وقالت وكالة السالمة النووية 

اليابانية ان كمية االشعاع زادت 
نحو 1000 مرة عن املســــتوى 
املعتاد في غرفة التحكم املركزي 
للمفاعل رقم واحد ومع ذلك فان 
مستوى االشــــعاع ليس ضارا 

على صحة االنسان.
وقد بلغ عــــدد املباني التي 
دمــــرت جزئيــــا أو كليا حتى 
اآلن نحــــو 3400 مبنــــى وفقا 
الحصاءات ادارة الكوارث واطفاء 

احلرائق.
واضافــــت االدارة ان املدينة 
الســــاحلية الشمالية في والية 

ريكوزنتاكاتا في ايواتي الواقعة 
على بعد نحو 400 كلم شــــمال 
طوكيو دمــــرت بالكامل تقريبا 
لكن نطــــاق الضرر الناجم عن 
)ســــونامي( هنا اليــــزال غير 

واضح.
من جهة أخرى طمأن رعايا 
اليابــــان امس  كويتيــــون في 
بسالمتهم من آثار الزلزال وقالوا 
في أحاديث متفرقة مع )كونا( 
انهم على اتصال دائم بسفارة 
دولة الكويت لدى اليابان لتلقي 
اي تعليمات تخص ســــالمتهم 
مــــع االزمة  التعامل  وكيفيــــة 
االنسانية الناجمة عن الزلزال 
املدمر وكيفيــــة تدبير امورهم 

احلياتية.
وقالت الطالبة الكويتية حنان 
انها تسكن في العاصمة طوكيو 
وقد كانت في منزلها وقت وقوع 
الزالزال وقد اتصلت بعائلت``ها 
في الكويت لتطمئنهم بسالمتها 
بعــــد 10 دقائــــق مــــن وقــــوع 

الزلزال.
واضافت انهــــا توجهت الى 
السفارة الكويتية بعد انقطاع 
خطوط االتصال في طوكيو وهي 
في حالة هادئة على الرغم من 
التي يعيشها  حالة االضطراب 
الكثير من الناس هناك خصوصا 
مع توقف عمــــل مترو االنفاق 
في املدينــــة اذ ان الزلزال كان 
االعنف في تاريخ رصد الزالزل 

آثار زلزال  اليابان وفي االطار السفير عبدالرحمن العتيبيفي اليابان.

النجوم يكثفون صلواتهم من أجل إنقاذ اليابان  وليدي غاغا تطلق سوارًا إلعادة اإلعمار
نيويورك: وّحد جنوم هوليوود جهودهم على شــــبكة اإلنترنت من 
أجل الدعاء للشعب الياباني اذ متثلت كتاباتهم على موقع »تويتر« في 
صلوات وأدعية من أجل الضحايا واألهالي أو طرق ووسائل تساعد في 
إنقاذ العالقني أو إخالء املتضررين. وكتب عازف الغيتار، ســــالش على 
صفحته قائال: »صلواتي من أجل الشعب الياباني الذي يعاني وامتنى أن 
يكون األسوأ قد مضى«، أما ليندسي لوهان التي نشرت على صفحتها 
اخلاصة صورة التقطتها محطة »ســــي إن إن« وتبرز حجم الدمار الذي 
حلق باليابان، فدعت اهلل أن يحمى اليابانيني، متمنية أن يزيل اخلوف 
عنهم. من ناحيتها، أشارت جنمة افالم ديزني، سيلينا غوميز، إلى أنها 
لم تتخيل أن تتعرض اليابان لكل هــــذا الدمار، خصوصا بعد زيارتها 
األخيرة لذلك البلد والتي لم مير عليها وقت طويل، وكتبت: »الشــــعب 
الياباني كان لطيفا للغاية معي أثناء زيارتي لهم، وأبعث لهم كل احلب 

والدعم وصلواتي من أجلهم«. 
ولم يختلــــف كثيرا ما كتبته النجمات كاتي بيري، وديتا فون تيز، 
وتايلور سويف، على صفحاتهن على »تويتر«، فجميعهن أرسلوا رسائل 
تبرز دعمهم وتقديرهم للشــــعب الياباني في محنته، متمنني أن يبعث 

اهلل األمل في نفوسهم.  
من جهة اخرى أطلقت ليدي غاغا سوارا بهدف جمع األموال لليابان 
فعلى موقعها اإللكتروني، طلبت املغنية من محبيها شــــراء سوار كتب 
عليه »نصلي من أجل اليابان«، وميكن شــــراء السوار بخمسة دوالرات 

أو أكثر على ان يذهب ريع املبيعات بالكامل جلهود إعادة البناء.

XXX

غاغا  لوهان

الزلزال حّرك أكبر جزر اليابان بمقدار 2.4 متر 
وأحدث مياًل في محور األرض

البحث عن ناجين عن طريق اإلنترنت

مصدر إعالمي في السفارة اليابانية:

طوكيو ترحب بأي دعم كويتي
للمساعدة في احتواء آثار الزلزال

البرجس يؤكد استعداد الهالل األحمر
لتقديم كل ما تحتاجه اليابان

 »نيويورك تايمز«: انضباط اليابانيين وإخالصهم
قلال من ضحايا الزلزال

بشرى الزين
اعرب مصدر اعالمي في السفارة اليابانية عن 
شكر بالده لبرقية التعزية التي بعث بها صاحب 
السمو االمير الشيخ صباح االحمد في ضحايا زلزال 
تســـونامي الذي تعرضت له واليات مختلفة في 

اليابان، واكد تقدير بالده ملواقف الكويت املساندة 
لليابان دائما، الفتا الى ان طوكيو ترحب بأي دعم 
او مساعدة من الكويت، ونفى ان تكون بالده قد 
تلقت عرضا رســـميا من احلكومة الكويتية بهذا 

اخلصوص حتى اآلن.

كونا: اكد رئيس مجلس ادارة جمعية الهالل االحمر 
الكويتي برجس حمود البرجس امس استعداد الكويت 
من خالل الهالل االحمر لتقدمي ما تطلبه اليابان من 
مســــاهمات بعد الزلزال املدمر الذي ضربها وخلف 
ضحايا ودمارا كبيرا. وقال البرجس انه أجرى اتصاال 
بالقائمني على »الصليب االحمر« الياباني لتقدمي اي 
مساهمة يطلبونها مضيفا ان هناك توجهيات صدرت 
عن صاحب السمو األمير الشيخ صباح االحمد لتقدمي 

كل انواع الدعم للشعب الياباني الصديق.
واضاف انه مت االتصال ايضا بسفيرنا لدى اليابان 
عبدالرحمن العتيبي وذلك لالطالع والتنســــيق مع 

اركان السفارة حول ما ميكن تقدميه من دعم للشعب 
الياباني.

وذكر البرجس »اننا نشعر بقلق عميق من أنباء 
الزلزال املدمر الذي ضرب اليابان »والذي تسبب في 
خسائر بشرية ومادية خطيرة مؤكدا ان الكويت على 
اســــتعداد للمساعدة بأي طريقة في حالة االحتياج 

الينا. 
وأعرب عن تضامن الكويت مع الصديقة اليابان في 
مواجهة اثار هذه الكارثة مبينا انه بأمر وتوجيهات 
من صاحب السمو األمير فقد تقرر تقدمي املساعدات 

الفورية الالزمة للتخفيف من اثار هذا الزلزال.

نيويوركـ  أ.ش.أ: ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« 
األميركية في تقرير بثته امس أن السماء وانضباط 
اليابانيني والتزامهم واخالصهم عوامل أسهمت في 

التقليل من عدد ضحايا كارثة الزلزال املدمر.
وقالت الصحيفة إن اخلسائر الناجمة عن الزلزال 
املدمر الذي ضرب اليابان فادحة لكنها حلسن الطالع 

تنحصر في القطاع الشمالي الشرقي من البالد.
وأضافت أن االلتزام الياباني الصارم بنظم ومعايير 
البناء والتشييد أسهم في حماية كثير من املباني أثناء 
الزلزال ليكون انضباط اليابانيني واخالصهم سببا 

في تقليل اخلسائر في األرواح اثناء هذه احملنة.
واعتبرت انــــه رمبا ال توجد أي دولة اخرى في 

العالم قادرة على مضارعــــة اليابانيني في االلتزام 
الصارم بأكــــواد البناء القامة مبان ميكنها الصمود 

أمام أعتى الزالزل مثلما حدث اليوم.
وذهبت الصحيفة الى أنه لو واجهت أمة أخرى 
غير األمة اليابانية كارثة تسونامي التي تعرض لها 
اليابانيون فرمبا كان عدد القتلى بعشرات اآلالف وليس 
بعدة مئات كما هو حال هذه األمة املنضبطة املخلصة. 
وأضافت في تقريرهــــا على موقعها االلكتروني أن 
اخلســــائر املعلنة في األرواح جــــراء الزلزال الذي 
اقترب من التسع درجات على مقياس ريختر للزالزل 
تتجاوز 300 شخص غير انه من املنتظر ارتفاع هذا 

الرقم بسبب كثرة عدد املفقودين.

عالم بحار مصري: ال خوف 
على دول المتوسط والبحر األحمر

االسكندريةـ  ا.ش.ا: استبعد العالم املصري استاذ الطبيعة البحرية 
باملعهد القومي لعلوم البحار باالســــكندرية د.ابراهيم معيزة ان يكون 
هناك تأثير على الســــواحل املصرية جراء الزلزال الذي ضرب سواحل 
شــــمال اليابان. وقال معيزة انه لن يكون هناك تأثير على جميع الدول 
املطلة على البحر املتوسط والبحر االحمر، مؤكدا ان مضيقي باب املندب 
وجبل طــــارق يعمالن على منع تلك االمواج )تســــونامي( القادمة من 
احمليطات ودخولها ملنطقة البحرين االحمر واملتوسط. واوضح معيزة 
ان ســــرعة امواج تسونامي تصل الى 800 ميل في الساعة اي ما يقارب 
ســــرعة طائرة نفاثة ويصل ارتفاع تلك االمواج في البحر املفتوح الى 
20 سم فقط وذلك في االعماق التي تصل التي اربعة كم ويزداد ارتفاعها 

كلما اقتربت من الشواطئ لتصل الى 20 مترا.

.. والتلفزيون العام ينصح السكان
 بالبقاء في بيوتهم

طوكيــــو ـ ا.ف.پ: دعت محطة التلفزيون اليابانية العامة )ان اتش 
كي( السبت اليابانيني الى البقاء في بيوتهم واغالق نوافذهم في دائرة 
»اوســــع من منطقة الـ 10 كلم التي مت اخالؤها« بعد االنفجار الذي وقع 
في مفاعل باحملطة النووية فوكوشيما. ونصح اخلبراء والصحافيون في 
احملطة ايضا االفراد املتواجدين في اخلارج الى حماية جهازهم التنفسي 
بفوطة مبللة وتغطية جســــدهم الى اقصى حد لتجنب تعرض جلدهم 
مباشــــرة الى الهواء. وقد وقع انفجــــار في املفاعل رقم واحد في محطة 
فوكوشــــيما النووية الواقعة على بعد 250 كلم الى شمال طوكيو غداة 

الزالل الذي ضرب شمال شرق اليابان، وبلغت قوته 8.9 درجات.

غداة الزلزال العنيف الذي تاله التسونامي 
القاتـــل اجلمعة فـــي اليابان بـــدأ البحث عن 
ناجني ليس فقط على االرض بل ايضــــــا من 
خـــالل مواقــــع االنترنت وشـــبكات التواصل 

االجتماعي.
فبعد 24 ساعة على الكارثة تركت اكثر من 30 
الف رسالة على خدمة »غوغل« للبحث من قبل 
مستخدمي انترنت بقوا من دون انباء تطمئنهم 
عن اقارب لهم او اصدقاء. باإلجنليزية واليابانية 
يحدث املوقع بشكل متواصل عدد الرسائل التي 

ترده.
البحث مثال من خالل ادخال اسم عائلة ساتو 
وهو منتشر جدا في اليابان، يعطي مئات النتائج 
تتعلق في الكثير منها بسكان منطقة سينداي التي 
اجتاحتها موجة عاتية من عشرة امتار وحيث 

عثر على مئات اجلثث على احد الشواطئ.
وكتبت غوندوزان تقول »ابحث عن آكي ساتو« 
وهي طبيبة اسنان من سينداي واضعة ايضا 
صورة للشابة اجلميلة. واضافت في رسالتها 
»تلقيت اخبارا منها بعد الزلزال لكن كان ذلك 

قبل التسونامي«.
وتبحث رسالة اخرى عن فاتيما ساتو وتلقى 
ردا مطمئنـــا مفاده »الوالدة بخير. وهي عائدة 

الى منزلها«.

وفتح الصليب االحمر الدولي والياباني كذلك 
موقعا مماثال على االنترنت ملساعدة اليابانيني 

القلقني على اقاربهم واصدقائهم.
وباالمكان ترك االسم او االطالع على قائمة 
في حني ميكن للمقيمني في اليابان ترك رسالة 

او رقم لالتصال بهم بغية طمأنة عائالتهم.
وقالت اللجنة الدولية للصليب االحمر في 
بيان »االف االشـــخاص فـــي اليابان وخارجها 
فقدوا االتصال بافراد من عائالتهم اثر الزلزال 

والتسونامي«.
على موقع تويتر للمدونات الصغرى تكثر 
الرسائل املفعمة باالمل والتعازي او تلك التي 

تعرض املساعدة.
بعضها صادر عن مشاهير امثال ليدي غاغا 
التي طلبت من محبيها شـــراء ســـوار بخمسة 
دوالرات او اكثر جلمع االمـــوال لعملية اعادة 

البناء في اليابان.
وقدم مغنون اخرون مثل اليسيا كيز تعازيهم 
في الضحايا. ومن خالل حســـابها على خدمة 
توتير كتبت جنمة »ار اند بي«، انها استفاقت 
صباحا »وفي قلبها اغنية« من دون ان تعرف 
ان كانـــت هذه الفكرة ســـتؤدي الى نتيجة ما. 
وكتبت ايضا »قلبي محطم بســـبب ما حصل 

في اليابان«.

 برلنيـ  واشنطنـ  د.ب.أ: قال علماء إن الزلزال 
الذي ضرب اليابان، يبدو أنه تســـبب أيضا في 
حتريك اجلزيرة الرئيسية مبقدار 2.4 متر وأدى 

إلى إحداث ميل في محور األرض.
الباحث اجليوفيزيائي األميركي بهيئة  وقال 
املســـح اجليولوجي األميركية كينيث هودنوت 
لشـــبكة »سي إن إن« اإلخبارية: »نعلم أن إحدى 
محطـــات التحديد العاملي للمواقع )جي بي إس( 
حتركت )مبقدار 2.4 متر( ورأينا خريطة من »هيئة 
املعلومات اجلغرافية« في اليابان )جي إس آي( 
تبني أن منوذج التحرك على مساحة واسعة يتسق 

مع هذا التحرك الكبير لكتلة األرض«.
وقال املعهد اإليطالي للجيوفيزياء ودراسات 

البراكني إنه وفقا للنتائج األولية لدراسة أجراها 
فإن الزلزال أدى إلى إحداث ميل في محور األرض 

مبقدار عشرة سنتيمترات.
وقال مدير األبحاث في املعهد انطونيو بيرسانتي 
إن تأثيـــر هذا الزلزال على محـــور األرض أكبر 
بكثير من تأثير الزلزال الذي ضرب أندونســـيا 
عـــام 2004 وبلغت قوته 9.1 درجات ورمبا يأتي 
في املرتبة الثانية بعد الزلزال الذي ضرب تشيلي 
عام 1960. وفي عـــام 2010، قال علماء من وكالة 
الفضاء األميركية )ناسا( إن الزلزال الذي ضرب 
تشيلي في شهر فبراير من ذاك العام وبلغت قوته 
8.8 درجات كان قويا جدا بحيث أنه قد يكون أدى 

إلى قصر طول اليوم. 

توقع امواج تسونامي اكبر بعد
املوجة االولى فأمواج 

التسونامي قد تدوم لساعات

الحظ اشارات الطبيعة
كالهزات او البحر املنحسر.
واتبع االرشادات الرسمية

ال تعتمد على الطرقات فقد
تتدمر اذ ضرب املنطقة زلزال

ال تشغل بالك باملمتلكات
انقذ حياتك وال تهتم

مبمتلكاتك
اعتل اماكن مرتفعة وراوح

مكانك

قد يكون مالذك االخير طابق
اعلى او انه سيتعني عليك
تسلق شجرة او االمساك

بشيء يعوم

كيف تنجو من امواج التسونامي

املصدر: املعهد اجليوفيزيائي االميركي

اشادت احلكومة اليابانية امس بتوجيهات صاحب السمو 
األمير الشيخ صباح االحمد اخلاصة بتقدمي مساعدات انسانية 
فورية عن طريق جمعية الهالل االحمر الكويتي للمتضررين 
من الزلزال املدمر الذي ضرب املنطقة الشــــمالية الشرقية من 
اليابان. جاء ذلك في اتصال بني سفيرنا لدى اليابان عبدالرحمن 
العتيبي ووزارة اخلارجية اليابانية. وقال العتيبي لـ »كونا« 
ان احلكومة اليابانية اشادت بتوجيهات صاحب السمو األمير 
حفظه اهلل ورعاه لتقدمي مساعدات انسانية فورية الى اليابان عن 
طريق جمعية الهالل االحمر الكويتي للتخفيف من آثار الزلزال 
املدمر الذي اصابها واملساهمة في اي جهود او اي احتياجات 
تطلبها اليابان للتخفيف على املتضررين مما يعبر عن متانة 
وقوة العالقات الثنائية بني البلدين الصديقني ووقوفهما الى 

جانب بعضهما البعض في شتى املجاالت.

الحكومة اليابانية تشيد 
بتوجيهات صاحب السمو


