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إلغاء 252 رحلة طيران صباح أمس

اآلالف عالقون في مطارات إسكوتلندا وسحابة الرماد البركاني تطول النرويج

املاني����ا« مضيف����ا »ث����م تتج����ه 
السحابة جنوبا لتصل الى فرنسا 
واسبانيا لكن من الصعب التكهن 

بالتوقيت«.
وافادت يوروكونترول عن الغاء 
252 رحلة صباح امس بسبب عبور 
سحابة الرماد البركاني التي ارغمت 
اوباما  ب����اراك  الرئيس االميركي 
على تقدمي انتقاله من ايرلندا الى 
بريطاني����ا من صباح الثالثاء الى 

مساء االثنني.
ووصل الرماد البركاني صباح 
النرويج  امس فوق جنوب غرب 
لكنه لم يتسبب حتى اآلن سوى 

باضط����راب مح����دود ف����ي حركة 
املالحة.

وعلقت بريتيش ايروايز وكاي ال 
ام واير لينغوس وايزيجت رحالتها 
من والى اس����كوتلندا حتى بعيد 
ظهر الثالثاء واوضحت بريتيش 
ايروايز انه »لم يتم تخصيص اي 
رحلة اخرى في الوقت احلاضر«، 
فيما الغت شركة فاليب 11 رحلة 

من والى اسكوتلندا.
الغ����ت ش����ركة راينير  كذلك 
االيرلندي����ة للرح����الت املخفضة 
االسعار رحالتها مع هذه املنطقة 
بطلب من سلطات املالحة االيرلندية 

انها ستلتقي هذه السلطات  غير 
صباح امس لالعراب عن احتجاجاتها 

الشديدة بهذا الصدد.
وكتبت الش����ركة على موقعها 
االلكترون����ي ان »راينير تعارض 
بشدة هذا القرار وتعتقد ان ال داعي 
الرحالت وس����تلتقي  اللغاء هذه 
الس����لطات )اجلوية االيرلندية( 
صب����اح امس من اج����ل رفع هذا 

احلظر«.
البريطانية  الهيئ����ة  وحذرت 
املشرفة على حركة املالحة اجلوية 
من ان س����حابة الرم����اد البركاني 
ستطول »بعض املناطق البريطانية 

على ان تتسبب في بلبلة احلركة 
في مطاري لندندي����ري )ايرلندا 
الش����مالية( ونيوكاس����ل )شمال 
إجنلترا( فضال عن جميع املطارات 

االسكوتلندية.
غير ان الهيئة ش���ددت على 
ان املجال اجلوي يبقى مفتوحا، 
حرص���ا منها على من���ع تكرار 
الفوض���ى التي حصل���ت العام 
املاضي حني تس���ببت س���حابة 
رماد بركاني منبعثة من بركان 
اخر ايسلندي باغالق قسم كبير 
من املجال اجلوي فوق بريطانيا 
واوروبا الشمالية. ورات العديد 

من الشركات اجلوية انذاك ان هذا 
االجراء مبالغ فيه.

واتخذت هيئة الطيران املدني 
امل����رة »تدابير  البريطان����ي هذه 
جديدة« بهدف »احلد من البلبلة« 
على م����ا اوضحت عل����ى موقعها 

االلكتروني.
وب����دل ان تفرض الس����لطات 
اجلوية قرارا بهذا الش����ان، يعود 
لكل من الش����ركات ان تتخذ قرارا 
بتس����يير رحالتها او الغائها غير 
انه يتعني عليها ان تثبت قدرتها 
على مواجهة اي صعوبات قد تطرأ 
في س����ياق »خطة امنية« تقدمها 

الى السلطات املشرفة على املالحة 
اجلوية التي ميكنها املوافقة عليها 

او رفضها.
وقال وزي����ر النقل البريطاني 
فيليب هاموند ان البالد »مهيأة اكثر 
بكثير« مما كانت عليه عام 2010 
واوضح االثنني ان »الوضع تغير 
حيث مت رفع السقف املسموح به 
)لتركيز الرماد البركاني( بعشرين 

مرة عن العام املاضي«.
ودخ����ل بركان غرميس����فوتن 
انشط براكني ايسلندا منذ السبت 
اعنف ثوران يسجله منذ ما ال يقل 

عن قرن.

لندن � أ.ف.پ: ش����لت سحابة 
الرماد البركاني املنبعث من بركان 
غرميسفوتن االيسلندي صباح امس 
رحالت آالف الركاب في اسكوتلندا 
وباتت تهدد اوروبا الشمالية وقد 
طاولت النرويج مواصلة طريقها 

بشكل مقلق جنوبا.
واعل����ن براين فل����ني رئيس 
العمليات ف����ي املنظمة االوروبية 
لسالمة الطيران ان »السحابة طالت 

اسكوتلندا وايرلندا الشمالية«.
وقال ان »الس����حابة س����تبلغ 
مساء جنوب الدول االسكندينافية 
والدمنارك وبعض اجزاء ش����مال 

بريطانية وطفالها افترشوا ارض مطار غالسكو بعد تعليق الرحالتصورة من األقمار الصناعية توضح مدى انتشار الرماد من بركان آيسلندا

صاحب نبوءة نهاية العالم 21 مايو يصحح:
»العالم سيتدمر بالكامل 21 أكتوبر املقبل«!

إعدام سعودي أدين بقتل آخر في »سكاكا«
الري���اض � يو.ب���ي.آي: نفذت الس���لطات 
السعودية امس حكم اإلعدام مبواطن سعودي 
أدين بقتل أح���د مواطنيه وذلك بضرب عنقه 

بالسيف.
وقالت وزارة الداخلية السعودية في بيان 
ان عي���د الرويلي أدين بقتل خالد العبد وذلك 

بإطالق النار عليه من مسدس وانه مت تنفيذ 
حكم اإلعدام به امس في مدينة سكاكا مبنطقة 

اجلوف شمال غرب اململكة.
وبهذا اإلعدام يرتفع عدد الذين مت إعدامهم في 
اململكة إلى 21 شخصا منذ بداية العام احلالي 

بعدما أعدمت العام املاضي 27 شخصا.

أوكلند � يو.بي.آي: قال املبش����ر األميركي 
هارولد كامبينغ الذي توقع نهاية العالم في 
21 مايو اجل����اري إن ذلك التاريخ كان نهاية 
روحية وإن النهاية الفعلية س����تكون في 21 

أكتوبر املقبل.
وقال كامبينغ )89 عاما( في برنامجه اإلذاعي 
االثنني »لن نغي����ر التاريخ أبدا بل نتعلم أن 
علين����ا أن نكون روحيني أكث����ر فيما يتعلق 
بذلك« ولكن »في 21 أكتوبر س����يدمر العالم 
لن تكون 5 أش����هر من الدمار بل سيدمر في 

يوم واحد«.
وكان كامبينغ توقع أن تقوم القيامة يوم 
السبت 21 مايو وأن يذهب بني 2 و3% من سكان 
العالم إلى اجلنة فيما سيواجه الباقون أشهرا 
من البالء قبل أن ميوتوا حني تدمر األرض.

وأضاف كامبينغ ألتباعه من »فاميلي راديو« 
إن اهلل »محب ورحي����م« وقرر عدم معاقبة 

البشرية ب� 5 أشهر من الدمار.
وتابع قائال »لطاملا قلنا إن 21 أكتوبر هو 
اليوم املقصود ولكننا لم نفهم روحية تاريخ 
21 مايو فنحن نرى ذلك كأمر روحي يحصل 

وليس كأمر ملموس«.
غير أن كامبينغ قال إن أتباعه لن يطلقوا 
حملة إعالمية واسعة في األشهر التي تسبق 
أكتوبر كما حصل في األسابيع املاضية حني 
ظهرت لوحات إعالنية في جميع أنحاء العالم 

حتذر من نهاية البشرية في 21 مايو.
وكان كامبين����غ توقع نهاية العالم للمرة 
األولى عام 1994 وعلى الرغم من سجله السيئ 
إال أن����ه جمع حوله عددا م����ن األتباع الذين 
تخلوا عن منازلهم ومدخراتهم اعتقادا منهم 

ان العالم سينتهي.
وأشار إلى أنه ال ميلك أي سلطة روحية بل 
ينقل ما جاء في اإلجنيل بحسب قراءته له.

رائد فضاء إيطالي يشعر بالدوار بعد هبوط 
كبسولة الفضاء في كازاخستان

الفض���اء الدولي���ة مع رائدي 
الفضاء، األميركي���ة كاثرين 
كومل���ان والروس���ي دميتري 
كوندراتييف، على منت سويوز 
بعد مهمة في الفضاء استغرقت 

5 أشهر.
وقال���ت وكال���ة الفض���اء 
األميركية »ناسا« إن املركبة 
هبطت وعليها الرواد الثالثة. 
وكانت سويوز انفصلت عن 
احملطة الدولية قبل هبوطها ب� 
5 ساعات.وقال متحدث باسم 
وكالة الفضاء الروسية: »حالة 
العضوي���ن اآلخرين بالطاقم 
رائعة« مضيف���ا ان »العضو 
الثالث )نيسبولي( يعاني من 
بعض التباين.. ولكن نبضاته 
وضغط الدم وإشارات حيوية 
لديه تسير بشكل طبيعي كما أن 

صحته بشكل عام رائعة«.
وقال مراقبون جويون إن 
س���ويوز هبطت في موقع لم 
يستخدم في املاضي مبنطقة 
غير مسكونة في »مال« غرب 

كازاخستان.
تهبط سويوز الروسية في 
األحوال الطبيعية في منطقة 
زراعي���ة بالقرب م���ن مدينة 
أركاليك وس���ط كازاخستان 
على بع���د حوال���ي 670 كلم 
غرب العاصمة آستانة. وكان 
ال���رواد الثالث���ة انطلقوا في 
رحلتهم من قاعدة بايكونور، 
في كازاخستان أيضا، يوم 15 
ديسمبر، حيث قضوا 159 يوما 

في الفضاء.

� د.ب.أ: أعلنت  موس���كو 
وكالة الفضاء الروسية امس 

الفض���اء اإليطالي  أن رائ���د 
باولو نيسبولي شعر »بدوار 
قليل« بعدم���ا هبطت مركبة 
الفضاء الروس���ية »سويوز« 

في كازاخستان امس.
وعاد نيسبولي من محطة 

رائد الفضاء حلظة إخراجه من الكبسولة

أوباما يزور الوالية املنكوبة

سالم العبداهلل: طلبتنا في والية ميزوري بخير 
السبيعي: تنسيق مستمر بني احتاد الطلبة والسفارة

قال س���فيرنا لدى واشنطن 
الشيخ سالم العبداهلل ان جميع 
الطلبة الكويتيني بخير في أعقاب 
االعصار املدمر الذي ضرب والية 
)ميزوري( وواليات أخرى وسط 

الواليات املتحدة.
واضاف الش���يخ س���الم ان 
السفارة واملكتب الثقافي الكويتي 
على اتصال مس���تمر بالطلبة 
الكويتيني للتأكيد على سالمتهم 

وضمان امنهم.
وقال الديبلوماسي الكويتي 
»نؤكد لعائالت الطلبة أنهم بخير 

وكلهم آمنون«.
من جهته ق���ال مدير املكتب 
الثقاف���ي عبدالعزي���ز العمر ل� 
»كون���ا« ان هن���اك 67 طالب���ا 
جامعيا في )ميزوري( وتسعة 
في )مينس���وتا( باإلضافة الى 
تس���عة طلبة دراسات عليا في 

الواليتني وجميعهم بخير.
وضرب والي���ة )ميزوري( 
اعصار مدمر خلف اضرارا فادحة 
واسفر عن مصرع اكثر من مئة 

شخص.
وضرب نحو 46 اعصارا في 
اليومني املاضيني سبع واليات 
وسط وشمال الواليات املتحدة 
الوطني لألرصاد  وفقا للمركز 

اجلوية.
وطلب الرئيس األميركي باراك 
الفيدرالية  الوكال���ة  اوباما من 
إلدارة االزم���ات دع���م اجلهود 
االغاثية في )ميزوري( وواليات 
وسط أميركا إثر االعصار الذي 
ضرب مدينة )جوبلني( واسفر 

عن مصرع 116 شخصا.
واالعصار الذي ضرب مدينة 
)جوبلني( هو األعنف في تاريخ 
والية )مي���زوري( والواليات 
املتح���دة األميركي���ة منذ عام 

.1950
من جهته، طمأن رئيس االحتاد 
الوطن���ي لطلب���ة الكويت فرع 
الواليات املتحدة االميركية فهد 
السبيعي اجلميع بسالمة الطلبة 
الواليات املتحدة  الدارسني في 
االميركية جراء االعاصير التي 
اجتاحت والية ميزوري مؤكدا 

انه لم تسجل حالة واحدة.
كما اكد السبيعي ان االحتاد 
قد قام باالطمئنان على سالمة 
الطلب���ة والطالبات الدارس���ني 
باملناطق املجاورة ملنطقة اإلعصار 
والتأكد من عدم تأثرهم بها وان 
االخبار التي تواردت عن اصابات 
بني الطلبة هي اش���اعات وغير 
الس���بيعي  صحيحة، وأوضح 
ان دور الس���فارة كبير جدا في 
مثل ه���ذه الظروف حيث يقوم 
اعضاء الس���فارة وعلى رأسهم 
السفير الشيخ سالم العبداهلل 
بجهد كبير في التأكد من سالمة 
جميع املواطنني الكويتيني مبن 
فيهم الطلبة في املناطق املتضررة 
كما اضاف السبيعي ان للمكاتب 
الثقافية دورا ب���ارزا كذلك في 

تسهيل امور الطلبة والطالبات 
في ح���االت الكوارث الطبيعية 
املكاتب  ودائما ما يك���ون دور 
الثقافية جليا عندما يس���تلزم 
االمر ذلك، وف���ي نهاية حديثه 
اكد السبيعي ان االحتاد الوطني 
لطلبة الكويت فرع اميركا على 
تواصل دائم مع الطلبة والطالبات 
الواليات املتحدة  الدارسني في 
الطوارئ  االميركية عبر جلنة 
التابعة لالحتاد حيث تقوم هذه 
اللجنة وبالتنسيق مع اجلهات 
املسؤولة كالس���فارة واملكاتب 
الثقافية باالطمئنان على جميع 
الطلب���ة والطالبات والتأكد من 
سالمتهم وان هذا العمل ما هو 
إال من صميم عمل االحتاد كونه 
حلقة الوصل بني الطلبة واجلهات 

املسؤولة.
في س���ياق متص���ل، أعلن 
اوباما  الرئيس االميركي باراك 
انه س���يزور منطقة في والية 

ميزوري االحد.
وقال اوباما في بيان ألقاه من 
مقر السفير االميركي في لندن 
مع بدء زيارة الى بريطانيا ان 
رسالته ملن تأثروا باألعاصير 
الت���ي اجتاحت مناطق بالغرب 
االوسط االميركي هي ان احلكومة 

االحتادية تساندهم.
واستطرد كل ما ميكننا القيام 
به ه���و ان نعلمه���م ان اميركا 
بأكملها تهتم بهم بش���كل كبير 
وبالتأكيد سنبذل قصارى جهدنا 

حتى يتعافوا.
آالء خليفة - والوكاالت  ٭

الدمار الذي خلفه اإلعصار 

اإلعصار كما بدا في أفق إحدى مدن ميزوري طائرة هيلكوبتر تابعة لفرقة إنقاذ اسقطها اإلعصار

اإلعصار املدمر خلف 
116 قتياًل وشرد 
عشرات اآلالف 


