
رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق
مصرع شخصين تفحمًا في حادث تصادم مروع على «السالمي»

 هاني الظفيري ـ عبداهللا قنيص
شهد طريق الساملي مقابل قاعدة علي 
السالم حادث تصادم بني مركبة شيفروليه 
نوع وانيت وشاحنتني واسفر احلادث عن 
وفاة شخصني تفحما، وفق ما اكدته ادارة 
الطوارئ الطبية والتي ارسلت الى موقع 
البالغ ســــيارتي اســــعاف بقيادة حسام 
عبداملجيد وعادل محمود ومحمد الشمري 

ومحمد ابو عريضة.
وكان بالغ ورد في السابعة من صباح 
امس عن حادث تصادم بني مركبة وانيت 
وشــــاحنتني ليســــارع الى موقع احلادث 
املــــالزم اول عبداهللا العويهــــان واملالزم 
مشــــعل العبدلي والرقباء علي الزنكوي 
الرشيدي وعريف  العتيبي وناصر  وبدر 

رائد احلربي من مركز اطفاء الصناعية.

من جهة اخرى شهدت منطقتا سلوى 
والصباحية قضيتي دهس، اسفر احلادث 
األول عن اصابة طفل كويتي ١٢ عاما جرى 
نقله الى مستشفى مبارك بواسطة محمد 
جعفر وعثمان ابو طيبان، اما احلادث الثاني 
فاسفر عن اصابة آسيوي بجروح في الرأس 
وقام بنقل املصاب الى مسشفى العدان علي 

البلوشي وعلي الراشد.

الوانيت وإحدى الشاحنتني متفحمان بعد احلادث الذي ادى الى مقتل شخصني

حيدر: سنحاول إخراج سمكة «قرش الحوت»
المحتجزة في مرسى المارينا دون تدخل منا

قال إنهم سيمنحونها ٤٨ ساعة لتخرج بمفردها

دارين العلي
يواصل رجال الهيئة العامة للبيئة محاولة 
اخراج سمكة قرش من نوع «قرش احلوت» 
من مرسى السفن التابع ملجمع املارينا بعد 
أن بقيت نحو ٤٨ ساعة داخل حوض املرسى، 
وينتظر أن يستمر عمل فريق الهيئة ٤٨ ساعة 
على ان تخرج سمكة قرش احلوت مبفردها. 
ويشارك في فريق العمل باإلضافة إلى الهيئة 
العامة للبيئة املركـــز العلمي ومركز العمل 

التطوعي وفريق الغوص التابع له.
وأوضح نائب مدير عـــام الهيئة العامة 
للبيئـــة الكاتب علي حيدر فـــي تصريح لـ 
«األنبـــاء» ان هذه الســـمكة تظهر في املياه 
اإلقليميـــة الكويتية في هـــذا الوقت من كل 
عـــام، وذلك منذ ثالث ســـنوات وقد ظهرت 
العام املاضي قرب الشواطئ الكويتية بينما 
ظهرت منذ عامني وفي الوقت نفسه من السنة 
على الشاطئ اجلنوبي. وأكد حيدر أنه متت 

زيادة احلراسة على املنطقة التي توجد فيها 
السمكة حلماية السمكة من أي عملية صيد أو 
ما شابه كما ان خفر السواحل يعملون على 
منع دخول الالنشـــات الى املنطقة املذكورة 

خالل محاولة اخراجها.
وذكر حيدر ان الســـمكة ظهرت في مياه 
الكويت منذ ثالثة ايام وسيتم اعطاؤها فرصة 
للخروج مبفردها حتى صباح يوم السبت حيث 

سيقرر الفريق العامل طريقة خروجها.

انفجار محّول يقطع التيار عن قطعة ٣ بالصباحية لساعات 
وإصابة ٩ رجال إطفاء في حريق التهم منجرة بـ «صبحان»

دليهي الهاجري طالب «الكهرباء» بضرورة توفير مولدات بديلة لسكان المنطقة

املنامة: ابتكر فريق من طالب 
البحرين جهازا يحول  جامعة 
الرطـــب الى متر خـــالل بضع 

ساعات.
وقـــال قائـــد الفريق جعفر 
صباح ـ في تصريح صحافي ـ 
ان اجلهاز الذي يصل طوله الى 
نحو ٤ امتار وعرضه الى متر 
ونصف املتر يستطيع جتفيف 
٢٠ كيلوغرامـــا من الرطب في 
فترة تتراوح بني ٥ الى ٨ ساعات 

وفقا لنوع الرطب نفسه بينما 
تتطلب عملية التجفيف العادية 

من ٣ ايام ألسبوع.
واوضح ان اجلهاز عبارة عن 
صندوق مغطى بزجاج خاص 
بحيث يحبس احلرارة واشعة 
الشمس بداخله لتسريع عملية 
التجفيف، بينما تتحرك الرطب 
في طبـــق لكي تتـــوزع عليها 

احلرارة.
ويـــرى جعفر صبـــاح ان 

املشروع يتميز بعدة ميزات اهمها 
انه يســـتغل الطاقة الشمسية 
املتجددة ويحفظ القيمة الغذائية 
للرطب، كما يحافظ عليها نظيفة 

بخالف االسلوب االعتيادي.
ونقلت وكالة انباء البحرين 
عـــن الطالب قولـــه ان اجلهاز 
هو مشـــروع التخرج للفريق 
الذي يتكون مـــن ٦ طالب في 
اختصاص الهندسة امليكانيكية 

باجلامعة.

 أمير زكي ـ محمد الدشيش
أدى انفجـــار محـــول فـــي منطقة 
الصباحية ظهر أمس إلى انقطاع التيار 
الكهربائي لساعات عن قطعة ٣ بالكامل 
وأعقب االنفجار حريق كبير استدعى 
تدخل مركزي اطفاء المنقف والفحيحيل 
وقام رجال االطفاء بالحيلولة دون تطاير 
الزيت المشتعل الى شاليه خلف المحول 
ونجح رجال االطفاء في السيطرة على 
الحريق والحد من انتشاره ومنع امتداده 
للروضة التي بجانب المحول دون وقوع 
أي إصابات هذا وأشرف على الحادث 
العقيـــد فهد البركة وجـــرى التحقيق 
بالحريق لمعرفة اســـبابه ومالبساته 
فيما حضر الى موقع الحادث في وقت 
الحق النائب دليهي الهاجري الذي طالب 
وزارة الكهرباء بسرعة توفير مولدات 

احتياطية من أجل سكان القطعة ٣.

وقد تمكن فنيـــو وزارة الكهرباء من 
إعـــادة التيار الكهربائي بعد ٥ ســـاعات 
من االنقطاع وأوضح مصدر في الوزارة 

أن رجال الطوارئ قاموا وبوقت قياسي 
بإعادة اصالح العطل الذي نجم عن انفجار 

المحول.

من جهة أخرى اخمد رجال االطفاء 
يوم امس االول حريقا اندلع في منجرة 
مخالفة بمنطقة صبحان وحالت جهود 
٥ مراكز اطفاء دون امتداد ألسنة اللهب 
الى مصنع للورق كان بداخله اكثر من 
٣٠ طن ورق وساهم التواجد السريع 
والكثيف من قبل رجال االطفاء في عدم 
توســـع رقعة الحريق، فيما اصيب ٩ 
من رجال االطفاء بجروح واختناقات 
اثناء تعاملهم مـــع الحريق على مدار 

ساعتين.
 وقـــال فني اول الطـــوارئ الطبية 
عبدالعزيز بوحيمد ان الطوارئ الطبية 
قامت بارسال ٥ سيارات اسعاف وعيادتين 
ميدانيتين بقيادة منذر الجالهمة ومحمود 
الجمالـــي ومحمـــد عبدالرحمن وعماد 
اليعقوب من قســـم العمليات وجاسم 

الفودري وصالح كنعان.

مجهول يسلب مفتاح دورية شرطة بسكين
أمير زكي

يجري رجال االمن حترياتهم لتوقيف مجهول قام 
باشهار سكني في وجه رجلي شرطة والقيام وسرقة 
مفتاح دوريتهما والهرب الى جهة غير معلومة، وكان 

رجال الدورية قد اســــتوقفا شابني في مركبتهما غير 
ان احدهما قام بوضع ســــكني على رقبة احد رجلي 
الدورية وسلب املفتاح والذ بالفرار فيما متكن رجال 

الدورية من ضبط الثاني واحالته للتحقيق.

آثار احلريق على محول قطعة ٣ في الصباحية بعد السيطرة عليه 

البقاء هللا
الشـيخ نايف عبدالعزيز املالك الصباح ـ ٢٩ عاما ـ 
الرجال: ديوان أسرة آل الصباح الكرام 
ـ قصر بيان ـ العزاء يوم اجلمعة فقط 
ـ ت: ٢٥٣٩٨٨٨٨ ـ النساء: الدعية ـ ق٣ 
ـ ش٤١ـ  م٣ـ  يـــوم اجلمعـــة فقطـ  ت: 

٢٢٥٥١٥٥٦ ـ الدفن التاسعة صباحا.
سعود عبدالعزيز الكبانـ  ٨٩ عاماـ  األحمديـ  ق١ 

ـ ش٢٠ ـ ج٤ ـ م٦٤٤ ـ ت: ٩٩٩١٣٩٥٩.
بيبي سلمان علي مكي، أرملة خليل راشد القالف 
ـ ٨١ عاما ـ الرجال: مسجد البحارنة - 
الدعيةـ  ت: ٦٦٨٢٨٧٠٨ـ  النساء: صباح 
السالمـ  ق١١ـ  الشارع الثانيـ  ج٩ـ  م٤٧ـ  
مقابل مدرسة الرؤية ـ ت: ٦٦٦٢٩١٢٣.

عواطـف عبـاس عبـداهللا األسـتاذ ـ ٥٢ عاما ـ 
الرجال: حســـينية بوعليان ـ الدعية ـ 
مقابـــل الدائري الثاني ـ ت: ٩٩١٨٩٩٦٣ 

ـ النســـاء: الدعية ـ ق٤ ـ شارع حمزة 
ـ م١٥ ـ ت: ٢٢٥١٦٦٣٤ ـ الدفن التاسعة 

صباحا.
لطيفة علي حسني اسماعيل، أرملة حسني خلف 
مال اهللا ـ ٧٩ عامـــا ـ الرجال: ضاحية 
مبارك العبداهللا غرب مشـــرف ـ ق١ ـ 
ش١٠٢ ـ م٦ ـ ت: ٩٩٨١١٧٨٨ ـ النســـاء: 
بيان ـ ق٥ ـ ش٢ ـ م٢ ـ ت: ٥٥٩٩٢٢٨٨ ـ 

الدفن بعد صالة العصر.
نـورة عبدالرحمن بن عـون الرويس ـ ارملة عبيد 
بن ملفي الرويس العتيبي ـ ٨٤ عاما ـ 
شمال االحمدي ـ ق١٥ ـ ش١٣ ـ م١٢ ـ ت: 

٩٩١٧٦٨٨٨ ـ ٩٩١٢٢٢١٤.
مبارك فارس احلشارـ  ٦٧ عاماـ  الرجال: هدية 
ـ ق٤ـ  ش١ـ  م١٥١ـ  ت: ٦٥٨٤٢٢٠٣، النساء: 

املنقف ـ ق٢ ـ ش٣ ـ م١٧.

صورة نشرتها «الوطن» السعودية األسبوع املاضي للثلوج التي تساقطت  على أحد رفيدة

ثلوج تفاجئ المصطافين 
جنوب السعودية

التـــزال منطقـــة جنـــوب
 السعودية وتحديدا الباحة 
وأحـــد رفيدة منذ االســـبوع 
الماضي تتعرض لهطول امطار 
متفرقة مصحوبة بزخات متفرقة 

من البرد.
المصطافون   حيث فوجئ 
في تلك المناطق بالثلوج رغم 

اعتدال الجو.

ساركوزي يمتلك ٨ طائرات  و٦١ سيارة وألف موظف
باريسـ  د.ب.أ: تضطر الظروف االقتصادية 
الراهنة جميع مواطني فرنسا الى التقشف في 
مصاريفهم باستثناء شخص واحد فقط وهو 

الرئيس نيكوال ساركوزي (٥٤ عاما).
وكانت امليزانية اخلاصة للرئيس الفرنسي 
مسألة ســـرية متاما اال ان ساركوزي كشف 
عن هذا االمر كأول رئيس فرنسي يتخذ مثل 

هذه اخلطوة.
وينفق ساركوزي ٢٨٠ الف يورو سنويا 
على الورود التـــي يجب ان تكون في قصر 
االليزيه يانعة باستمرار وفقا لتقرير نشرته 
صحيفة «بيلد» االملانية واسعة االنتشار في 

موقعها االلكتروني امس.
وعندما يسافر الرئيس الفرنسي بشكل 

شخصي، فإن طائرة ترافقه دائما ليتمكن من 
العودة في اي حلظة الى باريس حال حدوث 

مسألة طارئة.
وميتلك الرئيس الفرنسي ٦١ سيارة خدمة 

وطائرتي ايرباص وست طائرات فالكون.
وينفق الرئيس الفرنسي سنويا مليون 
يورو على املشروبات كما ان لديه نحو الف 

موظف بينهم ٤٤ سائقا و٨٧ طباخا.
وميكن لساركوزي وزوجته كارال بروني 
طلب الطعام في اي وقت اذ ان مطبخ االليزيه 

في حالة تأهب على مدار الساعة.
ويســـتبعد اخلبراء ان تثير هذه االرقام 
حفيظة الفرنسيني الذين يرون ضرورة ان 

نيكوال ساركوزييجسد الرئيس بالدهم بشكل جيد.

طالب بحرينيون يبتكرون جهازًا
 يحّول الرطب إلى تمر  خالل ساعات 


