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مقتل 22 شخصًا في انفجار صهريج غاز بالرياض 
ودائرة االنفجار بلغ محيطها نصف كيلومتر

الرياضـ  أ.ف.پ: أعلن مصدر الدفاع املدني 
الســـعودي لوكالة فرانـــس برس مقتل 22 
شخصا وإصابة 111 آخرين في انفجار صهريج 
غاز شرق الرياض صباح امس نتيجة حادث 

مروري أسفر عن دمار واسع في املكان.
وأوضح املصدر ان حصيلة »حادث حريق 
شـــاحنة غاز في منطقة خريص في شرق 
العاصمـــة ارتفعت الى 22 وفاة وإصابة 111 

آخرين«.
وقد أشارت حصيلة سابقة للدفاع املدني 
الى مقتل 15 شخصا على األقل وإصابة حوالي 
ستني في انفجار صهريج غاز لدى اصطدامه 
بأحد اجلسور في منطقة خريص عند التقاطع 

مع شارع الشيخ جابر.
وكان الناطق باســـم الدفـــاع املدني في 
الرياض محمد احلبيل احلمادي أكد في وقت 
ســـابق ان االنفجار حدث بعد ارتطام ناقلة 
غاز على طريق خريص شرق الرياض »بأحد 
اجلسور املمتدة على الطريق إثر مصادفتها 
حادثا مروريا على خط سيرها« ما أدى الى 

»تسرب للغاز«.
وبحسب البيان، انتشر الغاز املتسرب، 
الـــى معرض مجـــاور للمعدات  خصوصا 
وللســـيارات، وانفجر في إشارة الى شركة 
»الزاهد« املخصصة للمعدات واآلليات الثقيلة 

والتي انهار سقفها وتدمرت.
وذكر احلمادي ان احلادث »تســـبب في 
حـــدوث أضرار كبيـــرة نتيجـــة االحتراق 
واالنفجار )...( بفعل تشـــبع املكان بالغاز، 
كما تسبب ذلك في وقوع عدد من احلوادث 
املرورية باملوقع، وسقوط عدد من الضحايا« 

دون ان يحدد عددهم.
وكان مصدر امني حتدث لوكالة فرانس 
برس عن »ســـقوط قتلى وجرحى« نتيجة 

احلادث دون ان يحدد عدد الضحايا.
وأضـــاف ان »املـــكان يعج بالســـيارات 
والشـــاحنات واملـــارة فينفجـــر صهريج 
يحمل احملروقـــات فمن الطبيعي ان يحرق 

كل ما يجـــاوره )...( هذه الصهاريج قنابل 
موقوتة«.

من جهته، قال شاهد عيان جنا من احلادث 
ملصور فرانس برس في املكان »كانت الساعة 
السابعة وعشرين دقيقة )4.20 تغ( عندما 
حاول صهريج ضخم االلتفاف حتت اجلسر 
لكن خرجت منه مادة شبيهة بالضباب وبعد 

عدة ثوان وقع االنفجار املرعب«.
كما شـــاهد املصور »أكثر من 15 سيارة 
متفحمة بشـــكل كلي حتت اجلسر وحافلة 

ركاب محترقة متاما فوقه«.
وكان هناك شهود أكدوا وجود »عشرات 
الضحايا« مشيرين الى حافلة كانت »تعبر 
اجلسر حاملة ثالثني عامال احترقوا بشكل 
كامل«. وقال املصور ان »احلادث فظيع جدا، 
عشرات السيارات محترقة واجلسر متصدع 
ومحل للجرافات واآلليات قبالة اجلسر تدمر 
بشكل كلي، كما حلقت أضرار كبيرة بالسيارات 

واملباني املجاورة«.
وشاهد »رجال الدفاع املدني ينقلون جثتني 

متفحمتني كليا«.
وأكد ان »احدى الشاحنات سقطت من فوق 
اجلسر املوصل الى طريق الدمام وقد تزعزعت 

وتصدعت ركائزه بفعل قوة االنفجار«.
ومنعت السلطات املعنية املرور على اجلسر 
البالغ طوله حوالي ثالثة كيلومترات وقررت 

إغالقه الى إشعار آخر.
وتابع املصور ان »املباني احمليطة تضررت 
بشكل كبير، كما ان الدمار وقع ضمن دائرة 

نصف كيلومتر«.
وأشـــار الى ان »عناصر الشرطة كانوا 
في حال من التوتر وسط جتمهر العديد من 

املارة في املكان«.
وبدت آثار االنفجار املروع ماثلة، إذ تناثرت 
قطع بعض الســـيارات وشظايا الزجاج من 

واجهات احملالت في املكان.
وهذه املنطقـــة صناعية وجتارية لكنها 

تضم بعض املباني السكنية أيضا.

مبنى انهار بأكمله جراء االنفجار الذي بلغ مداه أكثر من نصف كيلو متر

سيارة دمرت متاما جراء االنفجار

)أ.پ( سحب الدخان اعقبت االنفجار الكبير 

لقطات انتشرت كالنار في الهشيم ملشاهد »تاريخية« من نسج اخليال

صور مفبركة لـ »ساندي« عبر »فيسبوك« و»تويتر«

اخليال السينمائي األميركي توقع »ساندي« قبل 8 سنوات

متشدد باكستاني مطلوب ألميركا يعرض مساعدة متضرري »ساندي«

أوباما يقوم بجولة على املناطق املنكوبة وحصيلة اإلعصار 72 قتياًل

العربية: سبق اخليال العلمي 
والســـينمائي االميركـــي احداث 
اعصار »ســـاندي«، وجسده في 
 The day after tomorrow فيلـــم
قبل 8 اعوام من حدوث الكارثة، 
وانتمى الفيلم الـــى فئة اخليال 
العلمي، وكان مصحوبا بتنبؤات 
التي  الطبيعية  الكـــوارث  حول 

قد يجلبهـــا التحول الدراماتيكي 
للمناخ في العالم، بحســـب قناة 
»العربية«، اخلميس. وبخالف ما 
عرضه في الفيلم الحداث مختلفة 
مشابهة في العالم ومدينة لوس 
اجنيليس االميركية، لكنه خص 
نيويورك بشيء من الواقع الذي 
تعيشـــه هذه االيام عشية زيارة 

اعصار »ساندي« املريرة لها، لكن 
في الواقع اختلف االمر فقط في 
ان الشوارع بدت خالية بعد خطة 
الطوارئ التي وضعتها السلطات 

احمللية والفيدرالية.
الواقع  الشـــديد بني  التقارب 
وســـيناريو الفيلم دفع البعض 
الى اســـتخدام مشاهد من الفيلم 

باعتبارها من آثار »ساندي«، ومن 
بينها صورة تتعلق بتمثال احلرية. 
وفي احداث الفيلم، اغلقت االنفاق 
بسبب تدفق املياه، ورافق االعصار، 
موجة مـــد هائلة من االمواج، ما 
تسبب في حدوث فيضانات كبرى 
وسقوط عدد كبير من الضحايا.

وحاصرت املياه ابطال الفيلم 

في مكتبة عامة داخل نيويورك، 
وحاولوا جاهدين ان يكافحوا من 
اجل احلياة، بينما ابطال اعصار 
ساندي احلقيقيون مازالوا غير 
معروفني، فال احد يعرف قصصهم 
حتـــى اآلن، لكنهـــا على االرجح 
ستكون يوما ما نصا واقعيا في 

خيال السينما االميركية.

إسالم آباد ـ سي.ان.ان: عرض 
زعيم جماعة الدعوة الباكستانية، 
حافظ محمد سعيد، يد املساعدة 
االنســــانية للواليــــات املتحــــدة 
االميركية علــــى خلفية االعصار 
»ساندي« الذي ضرب بقوة عددا 

من املناطق وفي مقدمتها الواليات 
الشــــرقية، معتبرا هذه املساعدة 
»واجبا اخالقيا«، بحسبما ذكره 
بيان صادر عن اجلماعة، مســــاء 
الثالثــــاء املاضي. ونقــــل البيان 
على لسان ســــعيد قوله: »نحن 

نعرض مساعدتنا غير املشروطة 
للمتضررين من االعصار«، مضيفا: 
»اذا سمحت لنا حكومة الواليات 
املتحــــدة االميركية ميكننا مد يد 
العون االنسانية، وميكننا ارسال 
اطباءنــــا وخبراءنــــا املختصني 

بعمليــــات االنقــــاذ باالضافة الى 
الغذاء والدواء«. ويشــــار الى ان 
الالفت في هذا العرض، هو قيام 
السلطات االميركية بتخصيص 
مكافأة مالية قيمتها عشرة ماليني 
دوالر ملن يتقــــدم مبعلومات عن 

حافظ سعيد تؤدي الى اعتقاله، 
وذلك على خلفية االتهامات التي 
تشير الى كونه العقل املدبر وراء 
الهجمات االرهابية على »موباي« 
فــــي الهند العام 2008 والتي أدت 

الى مقتل 166 شخصا.

العربية: مع انشغال الواليات 
املتحدة والعالم بإعصار »ساندي« 
الذي اجتاح قبل ســـاعات البر 
األميركي في الســـاحل الشرقي 
وحتديدا مدينة نيويورك، كان 
هناك إعصار آخر يجتاح مواقع 
أيدي  التواصل االجتماعي على 
مستخدمي »فيسبوك« و»تويتر«، 
حيث تسابقوا على تداول صور 
عن قـــوة اإلعصـــار، وتبني أن 
بعضها غير صحيح. وقد نشرت 
صحيفة »احلياة« أمس عددا من 
تلك الصور الكاذبة وأكثرها تداوال 
على تويتر وفيسبوك، بعد أن 
 )mashable( رصد موقع ماشابل

اإللكتروني جزءا كبيرا منها.

نصب الجندي المجهول

فصورة اجلنـــدي املجهول 
انتشـــرت ســـريعا على مواقع 
التواصـــل االجتماعـــي جلنود 
النصب في  يقومون بحراســـة 
مقبرة آرلنغتون الوطنية خالل 

االعصار ساندي.
إال أن احلقيقة مغايرة متاما 
ملا سجلته الصورة، إذ أكد »فوج 
احلرس القدمي« )وهو أقدم قوات 
مشـــاة في اخلدمة في اجليش 
األميركي وتقوم بحراسة الرئيس 
أيضا(، أن هذه الصورة مت التقاطها 

في سبتمبر املاضي.
وقـــد عمد الفوج إلى نشـــر 
الصورة احلقيقية على صفحته 
الرســـمية على فيســـبوك ومت 
الساعات األولى  التقاطها خالل 

لإلعصار.

األمواج وتمثال الحرية

كذلك لـــم تكن الصورة التي 
انتشـــرت على مواقع التواصل 
االجتماعي على أنها أمواج إعصار 

استخدام برنامج »فوتوشوب«، 
حيث جتمع بـــني صورة مليناء 
نيويـــورك مع صـــورة لغيوم 
التقطها املصور مايك هولنغشيد 

في 2004.

العاصفة تجتاح جسر جورج 
واشنطن

وفي صورة أخرى نشـــرت 
تبدو الغيوم وكأنها تكاد تبتلع 
جســـر جورج واشـــنطن لتدل 
على املستوى املخيف إلعصار 

»ساندي«.
 ولعل الصورة مخيفة فعال 
لكنها تعود إلى 2009 وموجودة 
على موقع »جتي خلزن الصور«، 
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أسماك القرش تسبح في شوارع 
نيوجيرسي

وانتشرت هذه الصورة حتديدا 
على موقع »تويتر« لتبث املزيد 
من الرعب في نفوس اخلائفني من 
اإلعصار. إال أنه على اجلميع أن 
يهدئوا من روعهم، ذلك أن هذه 
الصور من هذا النوع تبرز كلما 
ضربت كارثة طبيعية الواليات 
املتحدة. وهذه الصورة حتديدا 
ظهرت أثناء »إعصار آيرين« في 
2011، ونشرتها صحيفة »واشنطن 
بوست«، مشيرة إلى أنها صورة 

كاذبة.
ولعل كل تلك الصور املفبركة 
التي مت تداولها عمدا أو عن جهل 
تنم عن إحساس لدى مستخدمي 
تويتـــر وفيســـبوك بالتضامن 
وضرورة توصيف اخلطر احملدق 
بسكان الساحل الشرقي للواليات 
املتحدة، لكن أحدا ال يشكك في 
خطورة اإلعصار، وحجم األضرار، 

إال أن لبعض املنطق حسناته.

صحيحة إال أنها تعود إلى عام 
مضى ونشرتها »وول ستريت 

جورنال« في 2011.

الغيوم »تهجم« على تمثال الحرية

أما صورة الغيوم وهي تهاجم 
متثال احلرية فقد انتشرت على 
مواقع التواصل وحتتها التعليق 
التالي: »كما قلت.. أمتنى لو كنت 
هناك. كان يجب أن أكون صياد 
أعاصيـــر«، إضافـــة إلى وصف 
للصورة يقول: »هذه صورة رائعة 
لنيويورك اليوم.. الطبيعة قوية 

جدا، مع ذلك رائعة جدا«.
إال أنها نتيجة خيال ناشرها في 

»ســـاندي« وتكاد تبتلع متثال 
الشـــهير على شواطئ  احلرية 

نيويورك، حقيقية.
بل تبني أنهـــا مجرد ملصق 
 The( »الشهير »بعد غد للفيلم 
الـــذي   ،)Day After Tomorrow
يصور نهايـــة العالم إثر كارثة 

بيئية.

الغيوم فوق مانهاتن

إلى ذلك، لم تشـــاهد سحب 
تبتلع مبنى »إمباير ســـتايت« 
كما أظهرت بعض الصور على 
مواقع التواصل. لكن وعلى الرغم 
من أن الصورة التي مت تداولها 

صورة متت معاجلتها لتظهر سمكة قرش ضخمة تسبح في مياه الفيضان

بريغانتنيـ  أ.ف.پ: قام الرئيس 
اوبامـــا أمس  بـــاراك  األميركـــي 
األول بجولة تفقدية على ســـاحل 
نيوجرسي املنكوبة من جراء مرور 
االعصار ساندي وتعهد بالوقوف 
الى جانب ضحايا الفيضانات فيما 
جتاوزت حصيلة العاصفة القوية 

70 قتيال في الواليات املتحدة.
وفي نيويورك أعيد فتح أسواق 
املال ومطاري جون كينيدي ونيوارك 
ليبرتي. لكن اكثر من ستة ماليني 
منزل وشركة غالبيتها في والية 
نيويورك ونيوجرســـي املجاورة 

التزال من دون كهرباء.
واتضـــح حجم احـــدى أقوى 
العواصف التي تشهدها الواليات 
املتحدة وأكثرها تدميرا بعدما غمرت 
املياه مناطق ساحلية بأكملها في 

ماريالند وديالوير ونيوجرسي.
وأشـــارت وســـائل االعـــالم 
االميركية الى انـــه تأكد مقتل 72 
أميركيا في الواليـــات الـ 15 التي 
ضربتها العاصفة ما يرفع احلصيلة 
االجمالية لالعصار ساندي الى 144 
مع كندا والكاريبـــي حيث كانت 

هاييتي وكوبا األكثر تضررا.
وقبل ستة ايام من االنتخابات 
الرئاسية األميركية التي سيقرر فيها 
األميركيون ما اذا كانوا سيمنحون 
اوباما والية ثانية من اربع سنوات، 
جال اوباما في نيوجرسي متفقدا 
حجم االضـــرار وعمليات اإلنقاذ 
الكبرى بعدما غرقت عشرات آالف 

املنازل حتت املياه.
وبعد تعليق حملته لليوم الثالث 
على التوالي من اجل االشراف على 
عمليات االغاثـــة من الكارثة رغم 
اقتراب موعد االنتخابات، أكد اوباما 
الذي رافقه حاكم نيوجرسي كريس 
كريستي وقوفه الى جانب املنكوبني 

ودعمه لهم.
وقال امام مجموعة من األشخاص 
الذين مت اجالؤهم الى احد املالجئ 

»نحن معكم ولن ننساكم«.

احلاكم اندرو كومو ان حركة قطارات 
االنفاق ستستأنف على نطاق ضيق 

يوم اخلميس املقبل.
الوطني  اما مطار الغوارديـــا 
ادارة مطارات  فقد أعلنت هيئـــة 
نيويورك انه سيســـتأنف العمل 
بشـــكل »محدود« يـــوم اخلميس 

املقبل.
وآخـــر احصاء يشـــير الى ان 
19500 رحلة ألغيت بسبب االعصار 

ساندي.
كما فتح مجلس األمن الدولي 
أبوابه مجددا بعدما طالته الفيضانات 

من ايست ريفر.
ورغم هذا التحسن فإن أقساما 
كبيرة من نيويـــورك بينها عدة 
ناطحات سحاب في مانهاتن بقيت 
بدون كهرباء فيما التزال املدارس 

مغلقة لبقية ايام األسبوع.
وقرر مستشفى بيلفيو الواقع 
في شرق مانهاتن اجالء املرضى الـ 
املتبقني فيه بسبب االضرار   500

التي أحلقتها به العاصفة.

وأضـــاف »لـــن نقبـــل بـــأي 
بيروقراطيـــة وســـنعمل بحيث 
حتصلون على املساعدات بأسرع 

ما ميكن«.
وكان اوبامـــا قد جال في وقت 
ســـابق األربعاء املاضي على منت 
مروحيـــة برفقة كريســـتي فوق 
الساحل األطلسي للوالية املتضررة 
من االعصار الذي ضرب شمال شرق 
الواليـــات املتحـــدة يومي االثنني 

والثالثاء.
ورغم ان التركيز األساسي كان 
على نيوجرسي ونيويورك السيما 
مانهاتني ولونغ ايالند، قال اوباما 
انه قلق ايضا على وضع كونيتيكت 
وغرب فرجينيا حيث أدى تساقط 
الثلوج الى عرقلـــة الوصول الى 

أماكن معينة.
وفيما كانت العديد من البلدات 
واملدن على الساحل الشرقي للواليات 
املتحدة مشلولة بعد مرور االعصار 
االثنني املاضي، استأنفت احلافالت 
خدمتها في شوارع نيويورك وأعلن 

)أ.پ( جانب من اثار الدمار الذي خلفه االعصار ساندي 

تأمني فنادق ألكثر 
من 700 سعودي 
تضرروا من اإلعصار

الرياض ـ يو.بي.أي: أعلن 
قنصل عام اململكة السعودية 
في نيويورك عزام القني أن 

جميع الرعايا السعوديني بخير 
مشيرا إلى أن القنصلية أنشأت 

غرفة طوارئ فور ظهور 
إعصار »ساندي« واستقبلت 

حتى اآلن أكثر من »700« 
سعودي ومتكنت من إيوائهم 

في فنادق. ونقلت صحيفة 
»املدينة« السعودية على موقعها 

اإللكتروني اليوم امس عن 
القني قوله »إن السفارة ملتزمة 

بتسديد تكاليف الفنادق التي 
يلجأ إليها السعوديون« في 

املناطق املتضررة من العاصفة 
ساندي التي ضربت الواليات 

املتحدة األميركية منذ أيام.
وأوضح أنه »ليس على املواطن 

السعودي إال اإلتصال بالقنصلية 
في نيويورك وتزويدها ببياناته 

ومعلومات الفندق لتتولى 
القنصلية االتصال بالفندق 
إلكمال اإلجراءات الالزمة«. 

وأكد على »استعداد القنصلية 
بتزويد الرعايا السعوديني 

مبصروف جيب واملساهمة 
أيضا في التعويض عن أي تلف 

يصيب مستلزماتهم من أثاث 
وغيره«، مشيرا الى أن السفارة 
تتابع املستجدات مع السلطات 

األميركية.


