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«تينري» و«نارا».. مدينتا التاريخ واألديان

كانوا من دولة اسالمية، حيث 
يوفرون لهم مستلزمات الوضوء 

والصالة.
وبالقرب من «توبا» تقع بقعة 
ارض خصبة وشاســـعة فيها 
غابات ومياه عذبة وحتتضن 
الـ «ايســـي جونغو»  مزارات 
التابعـــة لديانة «الشـــينتو» 
املنتشرة في البالد، والتي تعود 

الى القرن الثامن.
جتتذب هذه املزارات سنويا 
نحو ٥ ماليني زائر، ويتم نقل 
املزارات وتغييـــر مكانها كل 
٢٠ ســـنة، وذلك ضمن تقليد 
يســـتهدف تزويـــد االجيـــال 
باخلبرة لالســـتمرار في بناء 
املزارات. وعند مدخل «ايسي 
جونغو» ميتد اطول جســـر 
خشـــبي في اليابان على اكثر 

من ١٠٠ متر.
وبجـــوار املـــزارات اقامت 
البلديـــة حيـــا ذا طابع تراثي 
اسمه حي اوكاغي تتوافر فيه 
عشرات احملالت التي تقدم اشهر 
االطباق احمللية وأفضل االعمال 
اليدوية، وقد اســـتمتعنا فيه 
بتناول احللوى املصنوعة من 
االرز والسكر في محل «اكافو 

كوموتشي» العريق.

اآلسيوية، حتى املسلمة منها إذ 
بدأ عدد كبير من فنادق ومطاعم 
هـــذه املدينة يراعـــي معايير 
األكل «احلالل» ويوفر لزواره 
املسلمني كل اخلدمات الالزمة 
لتيســـير وضوئهم وصالتهم 
الى جانـــب توفيـــر برنامج 
سياحي متكامل لهم في املدينة 
البحرية التي تعد ايضا مركزا 
مهما الستزراع احملار واللؤلؤ 
وبعض الطحالب واألعشـــاب 
البحريـــة التي تســـتخدم في 

األطباق اليابانية.
عشـــنا خالل زيارة كل من 
«توبا» و«ايسي شيما» جتربتني 
غنيتني، األولى خالل جولتنا 
على مصنع شـــركة «ساتو» 
الستزراع احملار (األويستر) 
حيث التقينا رئيسه فوميهيكو 

ساتو.
يسمى «األويستر» في اليابان 
بـ «حليب البحر» نظرا لغناه 
بالفوائد، وينتج مصنع ساتو 
ســـنويا مليون محارة تعتبر 
من األعلى جودة في الســـوق 
احمللي وتباع بالكامل، وقد ورث 
السيد ساتو هذه املهنة عن جده 
مؤسس املصنع الذي جتولنا 
فيه وتابعنا عملية تعقيم املياه 

واستخدام االضاءة في تنقيتها، 
كما قمنا بجولة في املركب على 
اماكن استزراع احملار الذي يبقى 
في البر عادة سنة يكبر خاللها 

قبل استخراجه وتنظيفه.

سيدات الغوص

التجربة املثيرة التالية كانت 
في مطعم «اموكايا» للمأكوالت 
البحرية الذي ما ان علم بحضور 
صحيفة كويتية حتى استقبلنا 
الكويت، حتملها  بأعالم دولة 
سيدات يحترفن مهنة الغوص 
البحرية  وصيـــد االصـــداف 
النادر  انواعها حتى  مبختلف 
والغالي واللوبستر ويجسدن 
احلفاظ على تراث عمره مئات 

السنني في اليابان.
وتقـــوم ســـيدات الغوص 
باستعراض طريقة الصيد امام 
التقليدي،  الزائر وهن بزيهن 
ثم يبـــدأن بشـــوي األصداف 
واألسماك في موقد كبير على 
الى  الفحم ليقدمنهـــا طازجة 

الزائر.
يشـــرف صاحـــب املطعم 
كازيهيرو نيمـــورا وزوجته 
كاوورو بنفسيهما على اخلدمة 
وراحة الضيـــوف، خاصة اذا 

الى فنـــدق ومنتجع «شـــيما 
كانكو» الذي ســـيحتضن قمة 
«مجموعة الـ ٧» (االقتصادات 
السبعة الكبرى في العالم) التي 
تستضيفها اليابان في ٢٦ و٢٧ 

مايو املقبل.
يضم الفندق مبنيني أحدهما 
تاريخي ويعود الى عام ١٩٥١ 
وشهد العديد من االجتماعات 
اليابانيةـ  االميركية بعد احلرب 
العاملية، واملبنى االحدث يضم 
أجنحة في غاية الفخامة تبلغ 
مساحة ٤٩ منها ١٠٠م٢، ومطعما 
الفندق  فرنسيا فاخرا، ويطل 
بقســـميه على مشهد طبيعي 
خالب وبانورامـــي للجزيرة، 
حيث حتيطـــه الغابات ومياه 
اخلليج املمتدة من احمليط، ما 
يجعله واحدا من اجمل فنادق 
العالم مبوقعه، األمر الذي جعل 
احلكومة اليابانية تعتمده كمقر 

للقمة العاملية الكبرى.
الذي يزور «ايسي شيما» ال 
بد ان يزور جارتها «توبا» في 
منطقة تعد األهم على مستوى 
جودة ومتيـــز املأكوالت التي 
تقدمها فـــي اليابان، ما يجعل 
منها محطة استقطاب للزوار 
مـــن مختلف الـــدول وخاصة 

طوكيو - محمد بسام الحسيني

اليابان أمة بحرية تضم اكثر 
من ٦٨٠٠ جزيرة جذورها ضاربة 
التاريخ، وتتمتع بطبيعة  في 
خالبة ذات فصول أربعة في كل 
منها هناك ما يدعو لالحتفال، 
ايام السنة  ولذلك وعلى مدى 
تدور املهرجانات واملناسبات 
من االحتفــــال بالربيع وتفتح 
زهور الكرز الى مواســــم زرع 

وحصاد األرز.
الفــــن والثقافة  بــــالد  هي 
الهايكــــو  واملســــرح وشــــعر 

وقصص الزن.

مدينة الجودو

انتقلنا من طوكيو جنوبا 
الى مدينة «تينري» عبر محطة 
كيوتو، في هذه املدينة معالم 
أبرزها كونها عاصمة  عديدة، 
التي أدخلت  رياضة اجلودو، 
األلعــــاب األوملبية عندما  الى 
استضافتها طوكيو عام ١٩٦٤ 
بدعم من شوزن ناكاياما مرشد 
ديانة «التينريكيو» وســــليل 
مؤسسيها، وهي ديانة حديثة 
املدينــــة عام ١٨٦٣  ظهرت في 
وتدعو الى التسامح والتعاون 
والسعادة. وحتتضن «تينري» 
أكبر معبد لهــــذه الديانة التي 
يعتنقها اليــــوم نحو مليوني 
شــــخص حــــول العالــــم، كما 
حتتضن واحدا من أهم مزارات 
ديانة «الشينتو» االكثر انتشارا 
في البالد وهو مزار ايسونوكامي 
املدرج علــــى قائمة أهم مواقع 

التراث الوطني في اليابان.
وتضم  املدينة جامعة عريقة 
يتبعها متحف غني جدا ويضم 
أكثر من ٢٨٠ ألف قطعة بينها 
٣٠ ألفا اثنوغرافية في اخلارج 
وخاصة دول اجلوار و٢٥٠ ألفا 
من اليابان، كما يحتوي على ٢٦ 
ألف قطعة اركيولوجية. اجلولة 
في أرجاء املعرض الذي يزوره 
نحو ٥٥ ألف شــــخص سنويا 
تستحضر تاريخ اليابان والصني 
وتايوان وشبه اجلزيرة الكورية 

بشكل ممتع.
يتســــم املتحف بالفخامة 
التنظيــــم وتوزيع  وحســــن 
املعروضات وتعريفها بوضوح 

وسهولة.
ومن «تينري» توجهنا الى 
مدينة «نارا» املجاورة لنزور 
البوذي  معبد «توداي جــــي» 
والذي يضم احد أضخم متاثيل 
بوذا في العالم في قاعة مهيبة 
ومبنى جميل الطراز، ويصادف 
الــــزوار في طريقهم الى املعبد 
قطعانا من الغزالن تقترب من 
السياح إلطعامها. وقد اقمنا في 
فندق «نيكونارا» وهو اشــــهر 

فنادق املدينة.

قمة «مجموعة الـ ٧»

ومـــن «نـــارا» انتقلنا الى 
مدينة «ايسي شيما» وحتديدا 

رئيس شركة «ساتو» الستزراع احملار يقدم طبقًا 
طازجًا  ..وأحد العمال يشرح مراحل االستزراع 

جزيرة «ايسي شيما» اخلالبة التي ستحتضن قمة مجموعة الـ ٧

معبد ديانة «التنريكيو» في تينري

مزار «ايسونوكامي» للشينتو في مدينة تينري وهو على الئحة التراث الياباني

معبد «توداي جي» البوذي املدرج على قائمة التراث العاملي في «نارا» مزار «الشينتو» الشهير الواقع في بقعة طبيعية خالبة في «نارا» املدرج على الئحة التراث العامليأحد اجنحة متحف سانكوكان في تينري

إيسي شيما حتتضن 
قمة «مجموعة الـ ٧»

في مايو املقبل بواحد 
من أفخم وأجمل 

منتجعات العالم

احملار «حليب البحر» 
واستزراعه جتربة مثيرة

نساء الغوص.. 
إحياء لتراث قدمي

مزارات «الشينتو» 
في «توبا» بأجمل بقعة 

طبيعية

سيدات الغوص يرحنب بوصول «األنباء» عبر  رفع أعالم الكويت ويستعرضن مهارتهن في الصيد البري والطهو ويبدو  مديرا مطعم «أموكايا» كازيهيرو نومورا وزوجته كاوورو

حي «أوكاغي» التراثي والترفيهي

في احللقة الثالثة من التقرير من اليابان غدًا:

٭ ناغويا العابقة بتاريخ الساموراي.
٭ عالم املسلمني في اليابان.

٭ كيف تعد اليابان رياضييها ؟

¿ÉHÉ«dG øY ..
áª«¶©dG



JAPAN πeÉ°T ôjô≤J
  ábô°ûŸG ¢ùª°ûdG OÓH ∫ƒM

 4 - 2 

25
االثنني 8 فبراير 2016

تساهم معاهد البحوث 
والدراسات في اليابان، في 
صياغة استراتيجيات الدول 

والتأثير على القرار.
وقد زرنا معهدين: األول 
هو «معهد اليابان للبحوث» 
حيث التقينا مديره فاهوميرا 
نيشيزاكي وهو اقتصادي 
متخصص، واستعرضنا 
معه ما يعرف باستراتيجية 
«Abenomics»، في إشارة 
إلى مشروع رئيس  الوزراء 
احلالي شينزو آبي إلخراج 
البالد من حالة الركود، وهي 
استراتيجية تقوم على ٣ 

منطلقات:
١- سياسة نقدية هجومية 
تســــتهدف تغييرا نوعيا 
وكميا فــــي الكتلة النقدية 
وتسهيالت تقود الى تضخم 
مستهدف بنسبة ٢٪ ينهي 
حالة انكماش األسعار التي 

تقيد االقتصاد.
٢- تبني سياسة ضريبية 
مرنة مع حتفيــــزات عند 
اللــــزوم وبرامج ضريبية 

صديقة لالستثمار.

تاكويا موراكاميفاهوميرا نيشيزاكي السفير تاكيشي كاغامي

رئيس قسم السياحة الدولية في هيئة 
السياحة اليابانية يازواكي شيميدا

عمدة مدينة تينري كن ناميكاوا مستقبال مدير التحرير الزميل محمد احلسيني

كيكو وإيواساكي ودويندا

بعض جزر «توبا شيما» اخلالبة غير مأهولة بالسكان وجتربة استكشافها من األمور املمتعة

غرفة النوم ويبدو بساط التاتامي وفراش الـ «فوتون» حمامات املياة الساخنة «هوت سبرينغ» من طقوس احلياة في اليابان

ارتفاع عدد السياح في اليابان 
من ١٠ إلى ٢٠ مليونًا في ٣ سنوات

أصغر عمدة.. وأكبر طموح

اختِبر  التجربة اليابانية

دور كبير ملعاهد األبحاث

في غضون ٣ ســـنوات 
بـــني ٢٠١٣ و٢٠١٥ تضاعف 
عـــدد زوار اليابـــان من ١٠ 
الى ٢٠ مليونا، منهم نحو 
٥ ماليني من الصني وحدها 
تليها كوريا اجلنوبية بـ ٤ 
ماليني وتايوان بـ ٣٫٦ ماليني 
وهونغ كونغ بـ ١٫٥ مليون 
ثم الواليـــات املتحدة نحو 
مليون وتايلند بـ ٨٠٠ الف 
ألفا،  واستراليا بنحو ٣٨٠ 
هـــذا ما ذكره لــــ «األنباء» 
رئيس قسم السياحة الدولية 
في هيئة السياحة اليابانية 
يازواكي شيميدا الذي قدم لنا 

شرحا مفصال باالرقام.
اليابان اعدادا  وسجلت 
متزايــــدة لزوارها في كل 
الوجهات مبا فيها اوروبا، 
حيث تصدر الروس املشهد 
في العام ٢٠١٥ مع ٥٠٠ الف 
زائر، ثم البريطانيون مع ٢٦٠ 
الف زائر يليهم الفرنسيون 
بـ ٢١٠ آالف واالملان بـ ١٦٠ 
الفا وااليطاليون بـ ١٠٠ الف 

زائر.
امــــا مــــن دول املنطقة 
فالتزال االرقام متواضعة 

في منتصف الثالثينيات 
انتخب «كن ناميكاوا» عمدة 
ملدينة «تينري» املجــــاورة 
لـ «نارا» وذات الطابع الديني 
والعلمي الهام، ليكون بذلك 

أصغر عمدة منتخب.
يجمع بني حماس الشباب 
والديبلوماسية التي تعلمها 
من جتربته كديبلوماسي في 
مصر التي درس فيها أيضا 
الياباني املشـــهود  والذكاء 

له.
اســـتقبلنا بترحاب في 
مكتبه ببلدية املدينة مؤكدا 
رغبته وإصراره على تعزيز 
موقعها على اخلارطة العاملية 
نظرا ملا متتلكه من مقومات 
تاريخية وسياحية ولكونها 

حتتضن جامعة مهمة.
وأوضح ناميكاوا أن أول 
أهدافه تنفيذ اســـتراتيجية 
احلكومة في تنمية املناطق 
واحلد من هجرة أبناء املناطق 
الى العاصمة واملدن الكبرى 
عبـــر توفير فـــرص العمل 

لهم.
ويؤكد أن بعض االهداف 
الرئيســـية يجب أن تتسم 
بالطموح والتغيير والبعد 
عن النمطية، ولذلك بدأ جتربة 
جديدة للعمل عن بعد عبر 
االنترنت، حيث ميكن للشباب 
املشاركة في مشروع محدد 

أينما توزعوا جغرافيا.
وانطالقا من كون أغلب 
الشـــركات في املدينة التي 
يقارب عدد سكانها الـ ٨٠ ألفا 
صغيرة ومتوسطة احلجم 
ويصعب عليها العثور على 
عمالة مناسبة في ظل الهجرة، 

السير على بساط التاتامي 
والنوم على فراش الفوتون 
اليابانية  املأكوالت  وتناول 
األصلية في قاعات يابانية، 
واحلصول على حمام ياباني.. 
كل ذلـــك ممكن فـــي فندق 
Kaigetsu- «كايغتسو إن»
INN وهو فندق صغير في 
مدينة «توبا شيما» الشهيرة 
بجزرها واملكون من ٤ أدوار 
و١٣ غرفة يقـــع في مدينة 
«ايسي توبا» وتديره كوكي 
ايزاكي وتساعدها والدتها في 
إدارته واستقبال الضيوف 
والســـهر علـــى راحتهـــم، 
وشريكتها ايوا ساكي اوري 
ومساعدتهما «دويندا» في 
اندونيســـيا والتـــي عملت 
بجهد حتـــى حولت الفندق 
الـــى مكان صديـــق للزوار 
املسلمني من حيث معايير 

النظافة واألكل.
الســـكن،  الـــى جانـــب 
توفـــر املجموعـــة برنامجا 
ســـياحيا يضم ٣٠ نشاطا 

صناعاتــــه من االجود في 
العالم واملأكوالت، حيث ال 
الياباني  ُيعلى على االكل 
بالنســــبة لكثيرين حول 
العالم، وزيــــارة االماكن 
والتمتــــع  الســــياحية 
بحمامات املياه الســــاخنة 
والطبيعــــة علــــى مــــدى 
الفصول االربعة، خصوصا 
في املناطق البركانية، الى 
جانب االطالع على العادات 
والتقاليد العريقة للشعب 
الياباني ومشــــاركته في 
بعضها ومنهــــا حمامات 

الينابيع الساخنة.
النمو املطرد في  وهذا 
الســــياحي على  االقبــــال 
اليابــــان يحقق لها مصدر 
ايراد عاليــــا زاد في العام 
٢٠١٤ على ٢ تريليون ين، 
ومنذ العام ٢٠١٤ وبحسب 
مجلة «ليجــــر ماغازين» 
املعروفــــة حتتــــل كيوتو 
املرتبة االولى عامليا بني اهم 
املدن السياحية في العالم 
على رأس قائمة تضم مدنا 
رائعة مثل تشارلســــتون 
االميركيــــة وبانكوك في 

رغم انها آخذة في االرتفاع، 
ففي العام ٢٠١٤ ارتفع عدد 
زوار اليابــــان من الكويت 
الى ١٩٦٣ ومن السعودية 
الى ٦٤٠٣ ومــــن االمارات 
الى ٣٩٧٣ مقابــــل ١٤٧٦٦ 

من تركيا.
اسباب كثيرة الى جانب 
مجال االعمال واالستثمار 
تعد مصــــدر جذب لزيارة 
اليابــــان وفــــي مقدمتهــــا 
التســــوق فــــي بلــــد تعد 

احملطة باالتفاق مع السكان 
واملالك، واستشهد ِكن الذي 
يتبنى ديانة «التينري» التي 
انطلقت في املدينة قبل نحو 
١٧٩ عامـــا مبقولة إن اهللا ال 
يساعد إال من يساعد نفسه، 
لذا على االنسان أن يجتهد، 
كما أن اهللا يحب من يساعد 

وكذلك وجود طالب خريجني 
املناسبة  الفرص  ال يجدون 
فإنه من املناسب إنشاء مركز 
للعمل يوائم بني احتياجات 
اجلميـــع وتصب أهدافه في 
صالـــح املدينـــة الى جانب 
مشـــاريع أخرى كتخضير 
إحدى الساحات الفارغة قرب 

ايطاليا  تايلند وروما في 
وبرشلونة.

ويوجــــه املســــؤولون 
اليابانيون اليوم انظارهم 
الستقطاب اعداد اكبر من 
العالم  الســــياح من دول 
االسالمي وتشجيعهم عبر 
مراعاة عدد من االحتياجات 
املهمة للسائح االسالمي، 
خاصة فيما يتعلق بتوفير 
االكل احلــــالل ومعاييــــر 
الطهــــارة وتيســــير امور 
الصــــالة وغيرها وتوفير 

اللوحات االرشادية.
وما يؤكد هذا التوجه هو 
االهتمام املتزايد للحكومة 
بتثقيف املواطنني والعاملني 
في الفنادق حول التعامل 
مع السياح املسلمني، وقد 
بدأت تظهر صور سيدات 
محجبات وعائالت مسلمة 
في البوســــترات اخلاصة 
البالد،  فــــي  بالســــياحة 
كما يشــــيع مفهوم «االكل 
احلالل» وتدور شروحات 
حوله وكيفية االستفادة من 
املقيمني والسكان املسلمني 

في هذا املجال.

غيره ويســـاعده أيضا على 
شق طريقه.

ويرى ناميكاوا التعددية 
الدينية مجاال لتعزيز احلوار 
وفنونه وليس الفرقة، مؤكدا 
أن املدينـــة واليابان عموما 
منـــوذج يحتذى فـــي هذا 

املجال.

إمــــا تعزيز اســــتثمارات 
اليابانيني في اخلارج والتي 
تعــــود بعائدات بالعمالت 
االجنبية أو تشجيع السكان 
على اإلجنــــاب، كما توجد 
دعوات الى توسيع سوق 
النساء  العمل بتشــــجيع 
على االنضمام وخلق فرص 
عمل جديدة وشراء أسهم 
في الشركات مع تشجيعها 
على رفــــع األجور وزيادة 

االستثمارات.
وبعدها كانت لنا زيارة 
الى معهد اليابان لدراسات 

٣- اعتمــاد استراتيجية 
القطــــاع  منــــو تشــــجع 

اخلاص.
يواجه املجتمع الياباني 
اضافة الى التحديات على 
املديني املتوسط والقريب 
حتديا اكبر بعيد املدى وهو 
عدم منو اجمالي السكان وهو 
ما يعني عدم توافر أسواق 
جديدة لنمو االستثمارات، 
التراجــــع بعدد  ويفســــر 
التي  البالد  فــــي  املصانع 
أمرين ملواجهة  أمام  باتت 
عجــــز ميــــزان املدفوعات 

الشــــرق األوســــط، حيث 
التقينا نائب رئيس املعهد 
ومديره التنفيذي السفير 
تاكيشي كاغامي الذي كان 
سفيرا لبالده في سورية، 
والباحث املساعد تاكويا 
اللقاء  موراكامي، وتخلل 
نقاش حــــول دور املعهد 
ونظرته الى التطورات في 
املنطقة وأهمية البحــوث 
فــــي توجيــــه وإرشــــاد 
السياســــات احلكوميــــة 
املســــتثمرين  وتنويــــر 

اخلارجيني.

الطريق إلى التعافي..هكذا انتصار اليابان على أكبر زلزال في تاريخها

البيئة الصحية وتوفير البنية التحتية 
ومجـــاالت احلياة والعمـــل للعائدين 
موضحـــا، ان املعضلـــة التي واجهت 
احلكومـــة كانت في ان املســـتثمرين 
واملواطنـــني كانوا يتبادلـــون االدوار 
بشـــأن من يخطو اخلطوة األولى في 
العودة: املستثمر خللق فرص تشجع 
املواطن على الرجوع ملنطقته او عودة 
املواطنني جلذب املســـتثمرين، ولذلك 
قامت احلكومة عبر الهيئة بســـد هذه 
الثغرة ودفعت باألمور بشكل ايجابي 

جدا الى االمام.
وتوجه فوجيتا بالشـــكر اجلزيل 
الى الكويت كونها كانت ســـباقة في 
املساعدة عبر منحتها النفطية الكبيرة 
والتاريخيـــة التي مازالـــت في اذهان 

اليابانيني الى اليوم.
اعـــادة االعمار  اليابان مع  جتربة 
ان دلت على شـــيء فهي تؤكد مجددا 
القدرة املذهلة للشـــعب الياباني على 
النهوض والســـير بشكل أقوى وأكثر 
ثباتا ليكون دائما النموذج الذي يحتذى 

في العالم.

حيث استعرض ما اجنز وأهمها ازالة 
هواجس الكثير من الدول التي توقفت 
عن استيراد املنتجات اليابانية خاصة 
الغذائية خوفا من االشعاع، حيث قدمت 
الدراسات التي تؤكد ان نسبة االشعاع 
في طوكيو وفوكوشيما اقل من مدن مثل 
نيويورك وسيول، وهذا ما حدا بـ ١٦ 
دولة بينها كندا واستراليا وماليزيا الى 
رفع كل القيود عن الواردات من اليابان 
بينما تستمر بعض الدول وبينها اميركا 
والكويت في طلب شهادات خاصة قبل 
االستيراد وهو ما قال فوجيتا انه لم 
يعد اساسيا، داعيا الى جتاوزه، فقد مت 
احتواء احلادث النووي وتنقية مناطق 
واسعة محيطة به والعمل مستمر في 
هذا املجال، كما جرىت في غضون ٤٫٥ 
سنوات اعادة بناء اغلب الشقق ومراسي 
الصيد واحلدائق واملدارس وغيرها من 
املرافق التي دمرها الزلزال وهو ما ادى 
الى خفض عدد طالبي االيواء من ٤٧٠ 

الفا الى ١٨٠ ألفا.
وشرح فوجيتا ان دور الهيئة ليس 
فقط في اعادة البناء وامنا ايضا في خلق 

فـــي ١١ مارس ٢٠١١ هز اليابان أكبر 
زلزال في تاريخها وتلته امواج تسونامي 
احدثت دمارا كبيرا في منطقة توهوكو، 
وازداد هول الكارثـــة بانفجار مفاعل 

فوكوشيما املخصص إلنتاج الطاقة.
نتج عن املأساة وفاة ١٥٨٩٣ شخصا 

وفقدان ٢٥٦٥ وإصابة ٦٥١٢.
كمـــا تضـــرر نحو مليـــون و١٢٦ 
ألف منـــزل بينها نحو ١٢٢ ألفا دمرت 

بالكامل.
وقدر اجمالي اخلسائر مبا يعادل 
٣٢ تريليـــون ين (نحـــو ٢٨٠ مليار 

دوالر).
وللتعامل مع احلادثة وتأمني مساعدة 
عدد كبير من اهالي املناطق التي ضربها 
الزلزال والتسونامي، أنشأت احلكومة 
اليابانية هيئة خاصة حملت اسم «هيئة 
اعادة االعمـــار» للتصدي لهذه املهمة 
وإعادة األوضاع الى طبيعتها في ظل 

املخاوف احمللية والدولية.
«األنباء» زارت مقر الهيئة وكان في 
استقبالنا مستشار شؤون الصحافة 
والشؤون الدولية فيها شينيا فوجيتا 

فوجيتا متحدثا للزميل محمد احلسيني عن إعادة اإلعمار

للمجتمع» من احلكومة عامي 
٢٠٠٨ و٢٠١٠ نظير جهودها 
للجمع بــــني احلفاظ على 
التراث واالهتمام بالبيئة 
في آن واحد.. واللقاء معها 
ومع صديقتيها كما السكن 
في فندق «كايغتسو» جتربة 

ملهمة.

البحرية  مختلفا كالرحالت 
واستكشاف اجلزر وعيش 
جتربة الصيــــد والغوص 
ودخول الغابات واستخدام 

الكاياك.
حصلــــت «كيكو» على 
جائزتي «الســــيدة االكثر 
نشاطا» و«أفضل تطوير 

مجهز الستقبال السياح 
المسلمين

يعد فندق «كايغتسو إن» 
من الفنادق املجهزة الستقبال 
السياح املســـلمني لناحية 
مراعاة األكل احلالل وتوفير 

أماكن الوضوء والصالة.
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