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(ا.ف.پ)  موجات التسونامي... جدار املوت كما وصفته صحيفة الـ «صن» البريطانية امس   مقاتلة يابانية جرفتها األمواج لتصطدم بأحد املباني في قاعدة عسكرية في مياغي 

(ا.ف.پ)   يخت جرفته األمواج ليستقر فوق سطح أحد املنازل في مدينة اوتسوتشي مبقاطعة ايوات اليابانية 

(ا.ف.پ)   امواج املد جرفت السفن الى داخل البر في املوانئ الشرقية لليابان 

 إجالء ٢٥٠ ألف شخص من محيط مفاعل فوكوشيما ومخاوف  من كارثة نووية
  ونائب روسي يدعو لنقل الشعب الياباني إلى سيبيريا

 ألف شخص من محيط مفاعل فوكوشيما ومخاوف  من كارثة نووية ألف شخص من محيط مفاعل فوكوشيما ومخاوف  من كارثة نووية ألف شخص من محيط مفاعل فوكوشيما ومخاوف  من كارثة نووية ألف شخص من محيط مفاعل فوكوشيما ومخاوف  من كارثة نووية
 نائب أميركي يدعو بالده لوقف بناء المفاعالت وإسرائيل تعلن وقف فكرة بناء أي محطة كهربائية تعمل بـ «النووي»

 التسونامي يؤجل تصوير «تواياليت ٤»
 القاهرة ـ ام.بي.ســـي.نت: أجبر تسونامي 
اليابان علـــى تأجيل تصوير اجلزء الرابع من 
سلسلة «تواياليت Twilight»، حيث أخلت شركة 
اإلنتاج املمثلني من جزيرة فانكوفر الواقعة في 
الســـواحل الغربية الكندية، بعد حتذيرات من 
امتداد موجات تســـونامي، بعد الزلزال الذي 
اجتاح اليابان بقوة ٨٫٩ ريختر، واســـتمر ملدة 

دقيقتني.
  وأصدرت الشركة املنتجة تصريحا جاء فيه 
أنه قد أجل التصوير ونقل جميع العاملني في 
الفيلم من املنطقة املهددة مبوجات تسونامي، 
مؤكدة سالمة اجلميع، حسب «أس مجازين».

  الفيلم اجلديد يعتبر رابع أجزاء سلســـلة 
 ،«Breaking Dawn» وسيحمل اسم ،«Twilight»
وستقوم ببطولته كريستني ستيوارت مع املمثل 
وروبرت باتينســـون، وتايلور لوتنر. وحتدد 
ميعاد عرضه علـــى جزأين، األول في نوفمبر 

٢٠١١ و٢٠١٢.
  وفي سياق تفاعل مشـــاهير هوليوود مع 
كارثـــة اليابان، توجهت العارضة التشـــيكية 

الشـــهيرة بيترا نيمكوفا، التي سبق أن جنت 
من تسونامي األول، بنصيحتها إلى املواطنني 
اليابانيـــني بالتكاتف واحلفـــاظ على هدوئهم 

وتركيزهم، حتى يتمكنوا من اجتياز األزمة.
  وناشدت نيمكوفا اليابانيني العالقني وسط 
الدمـــار والفوضى التي خلفها الزلزال العنيف 
الذي ضرب اليابـــان، يوم اجلمعة املاضي، أن 

يفكروا مليا في حلول الجتياز األزمة.
  وقالت العارضة، في حديث مع «هوليوود 
أكسيس»، إن من املهم جدا احلفاظ على الهدوء 
أثنـــاء الكوارث الطبيعيـــة، لكنه أمر في غاية 
الصعوبة. وأضافـــت: «إذا فقد أحدهم هدوءه 
أو تركيزه فســـيضيع أي فرصـــة لنجاته، أو 

ملساعدة غيره».
  وانتقدت نيمكوفا بشدة عدم إعداد الشعوب 
أســـاليب مواجهة الكوارث، بل وشـــبهت عدم 
تدريسها ضمن املناهج الدراسية بأنه جرمية.

  وقالت: «كثير مـــن الناس ال يعرفون كيف 
مييزون تسونامي، وال كيف يتصرفون إزاءها، 

كما أنهم ال يعلمون كيفية مواجهة الزالزل». 

 إنقاذ رجل ياباني في البحر بعد يومين
  من موجات التسونامي

  
  طوكيوـ  د.ب.أ: مت انقاذ رجل ياباني االحد بعد ان جرفته موجات 
املد العاتية (تسونامي) وذلك بعد يومني من تواجده في عرض البحر. 
وجرفت موجات تسونامي هيروميتسو شيناكاوا (٦٠ عاما) ومنزله 

في منطقة فوكوشيما الكثر من ١٥ كيلومترا داخل مياه البحر.
  وقال شيناكاوا ملنقذيه من قوة الدفاع الذاتي اليابانية انه انقذ نفسه 

بتشبثه بسطح منزله غير انه اوضح ان التيار جرف زوجته.
  ونقلـــت وكالة كيودو اليابانية لألنباء عن عضو في قوة الدفاع 
الذاتي قوله ان شـــيناكاوا عزا جناته الى الطقس اجليد وانخفاض 

موجات البحر. 

 اإلمارات تحّذر من ارتياد البحر بسبب ارتفاع األمواج
  

  أبوظبيـ  يو.بي.آي: حذر املركز الوطني لألرصاد اجلوية والزالزل 
في اإلمارات العربية املتحدة من ارتياد البحر امس بسبب اضطرابه 

الشديد وارتفاع امواجه.
  وقال املركز في بيان نقلته وكالة أنباء اإلمارات الرســـمية «وام» 
ان ارتفاع املوج وصل الى ستة اقدام (١٫٨ متر) خاصة في جزيرتي 

زيركو وارزنة. 

 رمضان: الكويت لن تتأثر بتسونامي اليابان
 كونا: استبعد مراقب احملطات 
في ادارة االرصــــاد اجلوية في 
الكويت عيسى رمضان ان تتأثر 
الكويت او املناطق املجاورة لها 

بزلزال وتسونامي اليابان.
  وقال رمضان ان الكويت بعيدة 
عن موقع الزلزال مبينا ان اكثر 
املناطق املعرضــــة الى موجات 
الزلزال  الناجمة عن  تسونامي 
هي السواحل الغربية لألميركيتني 
الشمالية واجلنوبية والسواحل 
الغربية لقارة آسيا ومجموعة 

اجلزر الواقعة بينها.
  وتوقع ان تشهد اليابان املزيد 

مــــن الهزات االرتدادية فــــي االيام القليلة املقبلــــة مع حدوث هزة 
ارتدادية بقوة سبع درجات على مقياس ريختر. وتتعرض اليابان 
الى الزالزل بســــبب موقعها اجلغرافي القريب من صفائح القشرة 
األرضية املتحركة لـ ٢٠٪ من اجمالي الزالزل التي تقع في مختلف 
انحاء العالــــم حيث ذكرت وكالة ارصاد اليابــــان ان مركز الزلزال 
وقع على عمق عشرة كيلومترات حتت االرض شرقي شبه جزيرة 
(اوشــــيكا) في مقاطعة مياغي وعلى بعد ٤٣٠ كيلومترا من شمالي 

العاصمة (طوكيو). 

مدينة طوكيو البالغ عدد سكانها 
٣٥ مليون نسمة.

  وصنفت حادثة السبت املاضي 
النووية على درجة ٤ من مقياس 
٧ للحوادث النووية واالشعاعية 
مقابل درجة ٥ حلادثة ثري مايل 
ايالند في الواليات املتحدة عام 
١٩٧٩ و٧ لكارثة تشرنوبيل في 

اوكرانيا عام ١٩٨٦.
  وال يخفي عـــدد من اخلبراء 
االجانب مخاوفهم، متحدثني عن 

خطر وقوع كارثة ضخمة.
١١ مفاعال نوويا من    وتوقف 
اصل ٥٠ في اليابان عن العمل منذ 
الزلزال ما ادى الى تراجع كبير 

في التموين الكهربائي.
  وفي أغـــرب ردة فعل اقترح 
أحد نواب رئيس مجلس الدوما 
الروسي على اليابان نقل شعبها 
الى املســـاحات الشاسعة غير 
املؤهلة في روســـيا بسيبيريا 
وذلك على خلفية مخاطر الزالزل 
التي تتعرض لها. وجيرينوفسكي 
املعـــروف بتصريحاتـــه غيـــر 
االعتياديـــة واملثيـــرة، رأى أن 
الزلزال العنيـــف باإلضافة الى 
التسونامي اللذين ضربا البالد 
اجلمعة املاضية يظهران ضرورة 
ان يغادر اليابانيون ارضهم إذا 

ما أرادوا النجاة.
  وقال جيرينوفســـكي «على 
أثر األحداث األخيرة في اليابان، 
تقترح كتلة احلـــزب الليبرالي 
الدميوقراطـــي علـــى احلكومة 
الروسية ان تطرح على اليابان 
البـــدء باستشـــارات حول نقل 

سكانها الى أراض روسية».
  ولفت جيرينوفسكي الى أن 
«األمر يهدد باختفاء األمة اليابانية 

في املستقبل القريب».
  أضاف «لدينا متسع من املكان 
حيث تســـتطيع أدمغة وأذرعة 

اليابانيني أن توظف».
  وأوضـــح «نحـــن ال نقترح 
ان تقام جزر بـــل تفادي كارثة 
إنسانية. فليتوجهوا حيث يتوافر 
لهم مكان وليبنوا وليستقروا. 
لـــن يتســـببوا باالزعاج،  فهم 

 اليابانـ  وكاالت: مازال هاجس 
حادثة نووية جديدة يحوم في 
اليابان التي تشهد «اسوأ ازمة» 
الثانية في  العاملية  منذ احلرب 
اعقاب الزلزال املدمر الذي اسفر 
عن مقتل اكثر من ١٠ آالف شخص 
بحسب الترجيحات األولية فيما 
أعلنت فرق االنقاذ اليابانية  أمس 
العثور على حوالي ٢٠٠٠ جثة على 
سواحل مقاطعة مياغي. وقدرت 
شركة «ايكيكات» لالستشارات 
االميركية اخلسائر الناجمة عن 
الزلزال بنحو ١٠٠ مليار دوالر على 
األقل منها ٢٠ مليارا اخلسائر عن 
التي حلقت بالعقارات  االضرار 
الســـكنيةو٤٠ مليارا عن الدمار 
الذي حلق بالبنية التحتية فيما 
قام املصرف الياباني حتى أمس 
بضخ ١٥ تريليون ين في االسواق 
املالية وذلـــك لتهدئة املخاوف 
وضمان استقرار االسواق املالية 

في اليابان.
  وقال رئيس الوزراء الياباني 
ناوتو كان «اعتبـــر ان الوضع 
احلالي جراء الزلزال والتسونامي 
واحملطات النووية هو بشكل ما 
اسوأ ازمة في ٦٥ عاما، اي منذ 

احلرب العاملية الثانية».
  وحذر من ان البالد قد تشهد 
انقطاعات كهربـــاء على نطاق 
واسع واعرب على االخص عن 
قلقه الكبير من الوضع في محطة 
فوكوشيما االولى للطاقة النووية 
حيث وقع انفجار في املبنى الذي 

يضم املفاعل االول.
  كما شهد املفاعل الثالث امس 
األول مشاكل مشابهة حيث طرأ 
«عطل» على جهاز التبريد فيه.

  وحـــذرت احلكومـــة من انه 
ينبغي عدم «اســـتبعاد امكانية 
وقوع انفجار في املفاعل ٣ بسبب 

تراكم الهيدروجني».
  لكن املتحدث باسم احلكومة 
يوميو ايدانو اكد أال مشاكل في 

املفاعل املذكور.
  ومت اجالء ٢١٥ الف شـــخص 
من مســـافة ٢٠ كلم من احملطة 
الواقعة علـــى بعد ٢٥٠ كلم من 

أملانية وصفت املستشارة األملانية 
أجنيال ميركل الكارثة التي تشهدها 
اليابـــان في الوقت الراهن بأنها 
«نقطة حتول بالنسبة للعالم».

  ونقـــل راديو هيئـــة اإلذاعة 
البريطانية «بي بي ســـي» عن 
ميركل قولها إنها ستعيد النظر 
في مستويات األمان باحملطات 
النووية االملانيـــة، وذلك عقب 
مراقبتها لتطورات األحداث في 

اليابان.
  وأشار الراديو اإلخباري إلى أن 
سياسة أملانيا النووية تعد إحدى 
القضايا الهامة التي ستثار في ظل 
اقتراب موعد االنتخابات اإلقليمية 

املزمع إجراؤها هذا العام.
  وفي إســـرائيل أعلن رئيس 
الـــوزراء اإلســـرائيلي بنيامني 
النظر  أنه ســـيعيد  نتنياهـــو 
ورمبا الغـــاء فكرة إقامة مفاعل 
الكهربـــاء بعد  نـــووي لتوليد 

كارثـــة اليابـــان واالنفجار في 
مفاعل فوكوشيما النووي على 
اليابان  الزلزال الذي ضرب  أثر 
يـــوم اجلمعة املاضـــي. ونقلت 
صحيفة «يديعوت أحرونوت» 
عن نتنياهو قوله خالل اجتماع 
احلكومة االسرائيلية امس «كنت 
أؤيد بحماس شديد فكرة (إقامة) 
محطة توليد كهرباء  نووية في 
إسرائيل لكن على ضوء ما حدث 
في اليابان فإنه ينبغي التفكير 

في ذلك مرة أخرى.
  وأوضح نتنياهو «نحن دولة 
صغيرة وأي كارثة بيئية قد تلحق 
أكثر مما تلحقه  ضررا قاســـيا 

بدولة كبيرة مثل اليابان».
  هذا واتهمت جماعة «السالم 
األخضر» األملانية اليابان بإخفاء 
معلومات رئيسية عن التطورات 
التـــي وقعـــت فـــي محطاتهـــا 

النووية. 

كما أن روســـيا سوف تستفيد 
من اســـتقبال شعب مجتهد كما 
الشعب الياباني» من جانبه دعا 
سيناتور أميركي بالده إلى وقف 

بناء محطات جديدة.
  قال الســـناتور جو ليبرمان 
الداخلي في  رئيس جلنة األمن 
مجلس الشيوخ األميركي األحد 
إن الواليـــات املتحدة ينبغي أن 
توقف بنـــاء محطـــات جديدة 
للطاقة النووية الى أن يتسنى 
الفهم الكامل ملا حدث للمفاعالت 
النووية التي عطلها الزلزال في 

اليابان.
  وحاول املهندسون في اليابان 
احليلولة دون حدوث انصهار في 
ثالثة مفاعالت نووية وذلك بضخ 
مياه البحر للتبريد بعد أن ذكرت 
الســـلطات أنها تفترض حدوث 

بعض الضرر بالفعل.
  وفي أول ردة فعل رســـمية 

 عيسى رمضان 
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 صحيفة ماليزية تعتذر عن رسم كارتوني حول الكارثة
 كواالملبور ـ د.ب.أ: قدمت صحيفة ماليزية 
اعتذارها أمس عن رسم كارتوني لتسونامي 
الذي ضرب اليابان بعدما احتج الكثيرون عليه 
على أســـاس أنه غير مالئم بالنسبة للمأساة 

التي قتلت اآلالف.
  وقد نشـــر الرســـم الكارتوني الذي يظهر 

اليابانية البطولية «أولترامان»  الشـــخصية 
وهو يهرب من التسونامي القادم في عدد األحد 
من صحيفة «بيريتا هاريان» الناطقة باللغة 
املاالوية، وأثار الرسم الكارتوني غضب الكثيرين 
مما دفع الصحيفة لنشر اعتذار في صفحتها 

األولى من العدد الصادر امس.

 كـارثـة فـي اليـابـان 


