
هاني الظفيري ـ محمد الجالهمة
لقي مواطنان مصرعهما أمس 
في حادث م���روري مروع على 
طريق امللك فه���د مقابل منطقة 
أم الهيم���ان وذل���ك بعد انقالب 
مركبتهما واصطدامها بس���يارة 
أخرى، هذا وتسبب احلادث في 
إغالق جزئي للطريق استمر نحو 

ساعتني.
م���ن جهة اخرى اس���تعانت 
وزارة الداخلية بإحدى الطائرات 
العمودية التابعة للجيش الكويتي 
لنقل مواط���ن اصيب في حادث 
بقي عند الكيلو 306 على طريق 
االحمدي الى مستشفى العدان وقام 
الثويني  الطوارئ محمد  رجلي 
ومنصور الشخص بالتوجه الى 
القاعدة العسكرية وانتقال برفقة 
قائد الطائرة الى موقع احلادث 
لنقل املصاب ومتثلت اصابته في 

كسر بالقدم.
من جهة اخرى، اصيب وافد 
مصري 47 عاما بكسور في حادث 
وقع على الدائري اخلامس ونقل 
الى مستشفى الفروانية بواسطة 
رجلي الطوارئ حس���ن محمود 

هاني الظفيري
انهى رجال امن اجلهراء نشاط زعيم عصابة 
احداث كان يوجه االحداث نحو سرقة املركبات 
ومن ثم يقوم ببيع السيارات املسروقة خردة 
ومينح الصبية االحداث وعددهم 8 رواتب شهرية، 
فيما اكد مصدر امني ان جميع االحداث الذين 
اعترف عليهم املواطن جار ضبطهم واحالتهم 
ايضا الى نيابة االحداث. وقال مصدر امني ان 

تعدد قضايا الس����رقات دفع مدير امن اجلهراء 
العميد عايض العتيبي الى تشكيل فرقة واسفرت 
حتريات الفرقة عن ان وراء تعدد سرقة املركبات 
مواطن يبلغ من العمر 38 عاما مت ضبطه وكانت 
املفاجأة ان املواطن اعترف بأنه يدير ش����بكة 
احداث ويتكلف هو بالتوجيه وتخزين املركبات 
املسروقة في منزله حلني تغيير معاملها وبيعها 

او جتزئتها الى سكراب.

رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
الكونغرس يحقق مع الزوجين المتطفلين على عشاء البيت األبيض.

ـ لو أشرف بعض ساستنا على هذا التحقيق ألرسلوا الزوجين و6 من 
جيرانهم إلى »غوانتانامو« على األقل!

توقعات بغياب كثير من تالميذ المدارس خالل يومي القمة تحاشيا لالزدحام.
ـ تصدقون حتى »االزدحام السياسي« ساعات يخلي بعض األعضاء يغيبون عن 

أبواللطفواحدالجلسات.

البقاء هلل
يوسف فهد سـالم احمد احلمدان � 82 عاما � الرجال: 
الفنطاس � ق2 � ش16 � م17 � ديوان احلمدان � 
ت: 23900201، النساء: الفنطاس � ق2 � ش19 

� م4.
مرمي عبدالرحمن غفران فضل � زوجة ابراهيم س���عد 
احلوط���ي � 35 عاما � الرجال: عبداهلل املبارك 
� ق2 � ش3 � م35 � مقاب���ل خدمة املواطن � ت: 
99083379، النس���اء:  العدان � ق7 � ش11 � م15 

� ت: 99790389.
احمد عماد احمد املريفع � 14 عاما � الرجال: خيطان 
� ق10 � ش14 � م24 � ت: 66631611 � 99411686، 
النس���اء: فهد االحمد � ق1 � ش108 � م30 � ت: 

.99776040
عيسـى عبداخلالق حسـن الفـرج � 64 عاما � الرجال: 
احلس���ينية اجلديدة )اخلزعلية( � شرق � ت: 
99753752 � 22418664، النساء: صباح السالم 
� ق8 � ش1 � ج15 � قس���يمة 1 � ت: 22424055 

.25510582 �
سبيكة عبدالوهاب عبدالسالم � 71 عاما � الرجال: السرة 
� ق2 � ش���ارع علي بن ابي طالب � م640 � ت: 
66089339، النس���اء: العديلية � ق2 � شارع 

النجدة � م2 � ت: 66794898.
عائشـة سيد محمد اجلالهمة � ارملة مرزوق ابراهيم 
علي االبراهيم � 87 عاما � الرجال: الش���هداء � 
ق1 � ش110 � م12 � ت: 99251881، النساء: جابر 

العلي � ق6 � ش23 � م11 � ت: 23838595.

األوطان كما اإلنسان عرضة 
للفرح واحلزن واألمل والقنوط 
وامل����رض وامل����وت، وإن كان 
اإلنسان يولد طفال ثم يعبر 
مراح����ل الطفول����ة واليفاعة 
والش����باب والكهولة، فكذلك 
األوطان تكب����ر وتنمو حني 
تتسع جتارب املجتمعات فيها 
وتتراكم اخلبرات والتجارب 
السياس����ية واالقتصادي����ة 
واالجتماعية، فتمسي األوطان 

أكثر رشدا وصالحا.
يركب اإلنسان البحر فوق 
منت السفينة فتواجه اشرعته 
العواص����ف واألن����واء حينا، 
ويسكن الهواء من حوله حينا 
آخر، وتأتي الرياح أحيانا مبا 
تشتهي السفن. وكذلك األوطان 
التي تنعم في هبات النسائم 
الظليلة  الب����اردة واألفي����اء 
عرضة للهجير ورياح السموم 
وعواصف الرمل والرعد املدوي 
والبرق احل����ارق والضباب 
الكثيف الذي يحجب الرؤية.

بني العقل والرشاد واجلنون 
واخلبل يتوزع ابناء ادم، فهذا 
حكيم سديد الرأي، وذاك أرعن 
أحمق ليس له في املوازين أثر، 
وكذلك األوطان،، بالد جتول في 
سمواتها سحائب العقل التي 
متطر فطنة ورشادا، ودولة 
يطفح فيه����ا الطيش واخلفة 

وتنّز من جبينها التفاهة.
اإلنسان يعش����ق سواه، 
واألوطان ُتعشق لذاتها. يبكي 
اإلنسان فيس����معه احلبيب 
أما األوطان فتذرف  القريب، 
الدمعات دومن����ا نحيب، فال 
يس����مع األوطان حني تبكي 

أحد.

دمع..ات
السايرزم

صالح الساير
www.salahsayer.com

مواقيت الصالة والخدمات  ص 14

مصرع مواطنين في حادثي انقالب مقابل أم الهيمان
وطائرة تنقل مصاباً من »األحمدي« إلى »العدان«

حريق يلتهم مختبر مدرسة بنات بصباح الناصر

العميد الشيخ أحمد اخلليفة

سيارة املواطن بعد اقتحامها حاجز مشروع وزارة االشغال في اجلهراء 

آثار احلريق في املختبر

سائق تاكسي ومقاول يسقطان  بـ 3.75 كيلو هيروين

القبض على زعيم عصابة أحداث في الجهراء 

»أفغانية« تهبط اضطرارياً في الكويت
أمير زكي

رفعت اجهزة الطوارئ من حالة استعداداتها الى 
القصوى وذلك بعد تلقي برج مطار الكويت الدولي 
في الرابع���ة من فجر امس اتصاال من قائد طائرة 
افغانية بحاجة الى الهبوط االضطراري جراء عطل 
في اجهزة التحكم وخلل في الكهرباء ومتكن قائد 

الطائرة من الهبوط دون اي خسائر.
وقال فني اول الطوارئ الطبية طارق مال اهلل 
ان ادارة الط���وارئ الطبية تعاملت مع البالغ فور 
وروده وجرى ارسال س���يارات اسعاف و12 فني 
طوارئ، مش���يرا ال���ى ان ادارة الطوارئ اخطرت 
بعض املستشفيات كاجراء روتيني بامكانية وصول 
مصابني اليه���ا، مؤكدا على ان الط���وارئ الطبية 
كان لديها اس���تعداد الرسال املزيد من التعزيزات 

الطبية.

االفغانيني الى نيابة املخدرات ووجهت الى 
احدهما حي���ازة مواد مخدرة بقصد االجتار 

واآلخر حيازة وجلب املخدرات.

عبداهلل قنيص
احبط رجال االدارة العامة ملكافحة املخدرات 
بقيادة العميد الشيخ أحمد اخلليفة محاولة 
ضخ 3.750 كيلو من الهيروين النقي وذلك بعد 
القبض على وافدين من اجلنسية االفغانية 

في منطقة اجلليب.
وقال مصدر امني ان العميد اخلليفة ابلغ 
عن اجتار سائق تاكسي جوال في املواد املخدرة 
وعلي���ه كلف احدى اإلدارات التابعة لالدارة 
العامة ومتكن رجال املكافحة من ابرام صفقة 
مع السائق لبيع 200 غرام من الهيروين مقابل 
2500 دينار ليتم القبض على الس���ائق بعد 
تسلمه املبلغ املرقم وبالتحقيق معه اعترف 
على افغاني آخر يعمل مقاول بناء، وارشد عن 
اكثر من 3.500 كيلو من الهيروين واعترف 
احد املتهمني بجلب املخدرات من موطنهما اثناء 
حضوره الى الكويت بأن وضع الهيروين بني 
امتعته، هذا واحال العميد اخلليفة الوافدين 

أمير زكي
اخمد رجال اطفاء اجلليب والعارضية ظهر امس 
حريقا محدودا اندلع في مختبر مدرسة، وقالت 
ادارة العالقات العامة في بيان صحافي ان بالغا 
ورد لغرفة العمليات عن نشوب حريق في مختبر 
مدرس���ة رزينة للبنات مبنطقة صباح الناصر، 
فت���م توجيه مركز اطف���اء العارضية واجلليب 
ملوقع احلادث ومتت السيطرة على احلريق في 
وقت قياسي، وحلسن احلظ كان وقت احلريق 
عند انتهاء وخروج الطالبات من املدرسة. واكدت 
االطفاء عدم وجود اصابات تذكر، مشيرة الى ان 
احلادث نتج عن وجود قطعة قماش اسفل طاولة 
املعمل وصل اليها مصدر لهب، وهو ما ادى الى 

اشتعال قطعة القماش واندالع احلريق.
هذا واشرف على احلادث املالزم اول عبداهلل 

الفيلكاوي.

ووفقا للمؤش���ر فإن التغيرات املناخية ازدادت سوءا في كل 
عام منذ 1980 فيما عدا أعوام 1982 و1992 و1996 رمبا ألن أنشطة 
بركانية كبيرة وقعت في تلك األعوام وتسببت في كبح درجات 

احلرارة.

ويعود املؤشر الى 1980 عندما بدأ االحتفاظ بسجالت لبيانات جرى 
جمعها باألقمار االصطناعية.

وقالت ان الفكرة استلهمت من مؤشرات االسواق املالية مثل داو 
جونز وفاينانشال تاميز.

كوبنهاغن � وكاالت: واصل مندوبو الدول املشاركة في مؤمتر األمم 
املتحدة أمس بش����أن املناخ في كوبنهاغن اجتماعاتهم لليوم الرابع 

لبحث سبل التوصل الى اتفاق يحل محل بروتوكول كيوتو.
وواجهت مجموعات قليلة العدد م����ن احملتجني أعضاء الوفود 
ام����س اخلميس مطالبني ببذل مزيد م����ن اجلهد للتوصل الى اتفاق 
وزيادة عروض الدول بشأن احلدود املستهدفة من خفض انبعاثات 

الغازات الضارة.
وسارت مجموعة من أعضاء جمعية »أصدقاء األرض« حتمل الفتات 
وتردد هتافات تطالب االحتاد األوروبي بزيادة عروضه بشأن خفض 

االنبعاثات وتدعو للعدالة بشأن مواجهة أعباء اتفاق املناخ.
وقال أحد أعض����اء جمعية أصدقاء األرض ف����ي أوروبا ويدعى 
كريس����تيان ديبونو »إننا نصرخ في وجه االحتاد األوروبي الذي 
يجتم����ع اليوم ونريد أن يتخذ قادته موقف����ا قويا في مكافحة آثار 
التغيرات املناخية«. وداخل قاع����ة املؤمتر خرج امللياردير جورج 
س����وروس ليقول انه وجد طريقة للخروج م����ن املأزق الراهن في 
اجتماع كوبنهاغن بشأن متويل اتفاق املناخ وهي استخدام أرصدة 

صندوق النقد الدولي.
وقال س����وروس ل� »رويترز« ان الدول الغنية ميكنها استثمار 
جزء من حقوق السحب اخلاصة في صندوق النقد الدولي التي تبلغ 
قيمتها 283 مليار دوالر في مش����روعات خفض الكربون في الدول 
النامي����ة. تبادلت الواليات املتحدة األميركي����ة والصني، االنتقادات 
الالذعة في كوبنهاغن خالل احملادثات املمهدة للقمة الدولية للمناخ، 

وذلك بشأن صدق نواياهما للحد من التغيرات املناخية.
وذكرت هيئة اإلذاعة البريطانية »بي.بي.سي« امس، أن رئيس 
الوفد األميركي املفاوض تود س����تيرن حث الصني على الوفاء مبا 
تعهدت به بتخفيض معدالت انبعاث الغازات املتس����ببة في ارتفاع 
حرارة األرض، وأن تؤكد ذلك التعهد بإدماجه ضمن معاهدة دولية 

للحد من التغيرات املناخية.
م����ن جانبها، انتقدت الصني مجددا فش����ل الواليات املتحدة في 
الوفاء بتعهدها قبل 17 عاما مبس����اعدة ال����دول النامية وبتخفيض 

معدل انبعاث الغازات املتسببة في ارتفاع حرارة األرض.
ووردت هذه التعليقات في أثناء مؤمترين صحافيني منفصلني 
في العاصمة الدمناركية، حيث جترى املباحثات قبل أن يشارك 110 

زعماء دول أو حكومات بالعالم في قمة املناخ.
في سياق متصل، أثبتت دراسة علمية متخصصة أن التغييرات 
املناخية مستمرة في التغير في كل عام تقريبا منذ 1980 وبحسب 
الدراس����ة التي نش����رت األربعاء أنها اعتمدت على مؤش����ر يوضح 

التغيرات في درجات احلرارة في العالم.
وق����ال البرنامج الدولي للغالف األرض����ي واحمليط احليوي إن 
املؤشر اجلديد للتغيرات املناخية يعتمد على درجات احلرارة العاملية 
وحجم بحر اجلليد في القطب الش����مالي في الصيف وكميات ثاني 

أكسيد الكربون في الغالف اجلوي ومستويات البحار.
وقالت س����يبل سيتزجنر املديرة التنفيذية للبرنامج في مؤمتر 
صحافي على هامش احملادث����ات املنعقدة في كوبنهاغن في الفترة 
من 7 إلى 18 ديسمبر والتي تهدف للتوصل الى اتفاقية حتت مظلة 
االمم املتح����دة ملكافحة التغيرات املناخي����ة »النظام املناخي يتغير 

باجتاه كوكب أكثر حرارة«.
وأضاف����ت ان الهدف هو إعطاء الناس حملة س����ريعة عن ظاهرة 

االحتباس احلراري للمساعدة في فهم القضايا.
وأشارت الى ان العلماء وضعوا في االعتبار 4 عوامل سهلة الفهم 
قدمتها احلكومات ورفضوا تفضيل العناصر التي رمبا حترف النتائج. 

ملياردير أميركي يدعو الستخدام أرصدة »النقد الدولي« لمواجهة  تغيرات المناخ 
والصين والواليات المتحدة تتبادالن االتهامات في قمة كوبنهاغن

وخرج شخص كان فيها قبل ان 
تأتي النيران على اجزاء املركبة 
وس���ارع الى موقع البالغ فنيا 
الطوارئ الطبي���ة علي محمود 

وعبدالكرمي احمد

وهو م���ا ادى الى دوران املركبة 
التي كادت ان تسقط في احلفرة 
لوال احلاجز. م���ن جهة اخرى، 
ادى حادث مركب���ة على طريق 
الفحيحيل ال���ى احتراق مركبة 

واحمد س���امي. وال���ى اجلهراء 
فقد حال حاجز وضعته وزارة 
االشغال دون سقوط مواطن في 
حفرة بعمق 3 امتار وكانت عجلة 
القيادة اختل���ت في يد املواطن 

األمطار أغرقت بر الرتقة  ص 10

هارب من الشرطة
يرعب أسرة في أبوحليفة

محمد الدشيش
بعد مطاردة على االقدام متكن رجال 
أمن االحمدي من ضبط مواطن بعد 
هروبه لدى دخوله مخفر ابوحليفة 
وقال مصدر امني ان املواطن ضبط 
في حملة وتبني كونه مطلوبا لقضايا 
تزوير، مشيرا الى ان رجال احلملة 
اصطحبوا املواطن الى املخفر ولدى 
خروجه من س���يارة الشرطة اطلق 
س���اقيه للريح ودخل ال���ى حديقة 
املواطن وحاول التس���لق الى أعلى 
املنزل للهرب عن طريق القفز الى مبنى 
مجاور ليقوم رجال االمن مبالحقته 

وضبطه.


