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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
وزيرة الصحة األلمانية »السابقة« تودع منصبها بالدموع.
ـ أعرف وزراء ال يودعون مناصبهم إال بـ »طلعة الروح«!

الزحمة المرورية تشل الطرق يوميًا من الساعة 1 حتى الـ 3 ظهرا.
ـ كله من »البصمة« اللي مخليه الكل يداوم والحل »شيلوا البصمة«!

أبواللطفواحد

تتراك���م الغي���وم وحتجب 
الشمس ويغيب الضوء فيكتئب 
ش���اعر اجنلي���زي يعيش في 
عاصمة الضباب، اما في اجلزيرة 
العربية، وفي املشهد ذاته، فيفرح 
شاعر بدوي ويتراقص ابتهاجا 
وينظم شعرا يتحدث عن قوافل 
الغيوم البيضاء املتقاطرة في هذه 

الصحراء الزرقاء املقلوبة.
ينهم���ر املطر على س���قف 
امرأة  كوخ خش���بي تس���كنه 
فقيرة فيتسرب املاء الى داخل 
الكوخ، وينهمل فوق اس���طح 
القص���ور الفخم���ة لتبتلع���ه 
املتينة، يسقط املطر  املزاريب 
في الساحات الترابية ليصبح 
التراب وح���ا، ويصافح وجه 
الرمال العطشى فيرتوي الرمل 
ويخضر جبني الصحراء، وحني 
ينسكب املطر في البحر يكون 

ماء آخر، ليس اال.
في باد املسلمني يصلي الناس 
صاة االستسقاء في الساحات 
العامة خش���ية اجلفاف، وفي 
القبيلة  افريقيا يرقص ساحر 
رقص���ة املطر للغ���رض ذاته، 
وفي املناطق اآلسيوية تتساقط 
االمطار الغزيرة وتهب العواصف 
وترتفع السيول فتجرف املنازل 
والضحايا من البشر وتتحقق 

الكارثة.
مطر يغسل اوراق الشجر، 
مط���ر يعك���ر نظاف���ة زجاج 
الس���يارات، مطر ي���دق ابواب 
الش���تاء، مطر يلوح للصيف 
املسافر، مطر يبكي لوقعه عمر 
اخليام وهو يتأمل قطراته قائا 
القطرة من بحرها  »ان تفصل 

ففي مداه منتهى امرها«.

الجمعان: فرص تساقط األمطار مستمرة والرطوبة بلغت %90

فرج ناصر ـ هاني الظفيري
اوضح رئيس قس���م الطق���س في مرصد 
املرزم الباحث الفلكي خالد اجلمعان، ان ارتفاع 
نسب الرطوبة التي جتاوزت 90% في بعض 
املناطق ساهم بشكل كبير في تس�����اقط امل���طر 
باالضافة الى حت����ول اجتاه الري����اح، مشي���را 
الى ان محطات الطقس لدى مرصد املرزم قامت 
بتسجيل تساقط لامطار والتي شملت معظم 
املناطق في الباد بنس�������ب متفاوتة مساء 

االربعاء وحتى فجر امس اخلميس.
فيما توقع خبير التنبؤات اجلوية والبيئة 
عيسى رمضان ان فرصة هطول االمطار قائمة 
ال���ى يوم الثاثاء املقبل م���ع توقع ان تبلغ 

كميتها نحو 15 ميللمترا.
واوضح رمض���ان ان املنطقة تقع حتت 
تأثي���ر امتداد املنخفض الس���وداني جنوب 
شبه اجلزيرة العربية واملنخفض القبرصي 
من البحر االبيض املتوسط يصاحبه اخدود 
متعمق في طبقات اجلو العليا يساعد على 

تساقط االمطار.
وبني ان فرص���ة االمطار تش���مل املنطقة 
املمتدة من ش���مال غرب السعودية ومنطقة 
القصيم مرورا بالك����ويت وتعب���ر ش���ماال 
الى العراق وايران وس���ورية حيث شهدت 
مناطق في هذه الدول الثاث امطارا غزيرة 

منذ يومني.
وقال ان االمطار التي س���جلت في دولة 
الكويت كانت اقل خ���ال اليومني املاضيني 
واكثر االمطار التي هطلت على الباد كانت 

الليلة قبل املاضية مش���يرا الى تفاوت كمية 
االمط���ار من منطقة ال���ى اخرى حيث كانت 
الكمية اكبر في املناطق الشمالية والغربية 

من الكويت.
وتوقع رمضان اس���تمرار فرصة االمطار 
والرذاذ اخلفيف خال عطلة نهاية االسبوع 
والى يوم الثاثاء املقبل مع استمرار السحب 
والطقس الغائم الى الغائم اجلزئي وارتفاع 
الرطوبة النسبية وهبوب الرياح اجلنوبية 
الشرقية املعتدلة الى النشطة السرعة التي 
تثير بعض الغبار وترفع االمواج في اخلليج 
العرب���ي ما يدعو اخ���ذ احليطة واحلذر من 

جانب رواد البحر.
واوضح ان فرصة االمطار س���تزداد من 
مس���اء الس���بت املقبل بعد ان تخف سرعة 
الرياح اجلنوبية الشرقية وقد تكون االمطار 
رعدي���ة احيانا خال يومي االثنني والثاثاء 

املقبلني.
م���ن جهته اك���د الوكيل املس���اعد لقطاع 
الصيانة بوزارة االش���غال م.فاضل العجمي 
أنه مت عمل جميع االستعدادات واالحتياطات 
ملوس���م االمطار من حيث تنظيف الفاليات 
واملجاري���ر والعبارات واملناهيل والبحر في 

جميع مناطق الكويت.
وقال ان استعداداتنا ستكون من 11/1 الى 
5/30، مشيرا الى ان هذه الفترة ستكون فترة 
طوارئ لدينا بوزارة االش���غال وخصوصا 

ملوسم االمطار.
واضاف أنه مت تشكيل فرق طوارئ بجميع 

احملافظات ال� 6، مؤكدا ان هذه الفرق جاهزة 
وف���ي حالة طوارئ على مدار ال� 24 س���اعة 
وعلى أهبة االس���تعدادات لوقوع اي طارئ 
موضحا ان هذه الفرق تعمل على 3 شفتات 

)زامات(.
وعن االمطار التي سقطت امس على الباد 
قال العجمي ان هذه االمطار لم تكن باالمطار 
الكثيفة حيث ان هذه االمطار لم تس���بب اي 
مشكلة في الطرق اطاقا، مشيرا الى ان االمطار 
التي س���قطت تاشت في احلال في املجاري 

واملناهيل اخلاصة بها.
وقال: نتمنى ان تكون االمطار امطار دبجة 
وليس���ت امطار عواصف حت���ى تكون على 
الطاقة االس���تيعابية خلطوط االمطار  قدر 
واملجارير حتى ال تقع اي مشاكل، مؤكدا أنه 
في حال زيادة االمطار فوق املعدل التصميمي 
للطاقة االستيعابية فابد ان يحدث خلل في 

الشبكة.
ومن جانبه قال مدير ادارة صيانة العاصمة 
م.عمر بوحمد ان العمل يسير على قدم وساق 
حيث مت تنظيف الفاليات وخطوط ش���بكة 
االمطار في كل انحاء محافظة العاصمة، مشيرا 
الى انه مت توزيع فرق الطوارئ حتسبا لوقوع 

اي امطار.
واضاف : نقوم بالتنسيق مع ادارة االرصاد 
اجلوية ومطار الكويت ملعرفة موعد سقوط 
االمطار حتى نكون في حالة تأهب وطوارئ 
ولس���هولة وصول الفرق ال���ى اماكن جتمع 

هذه املياه.

فرق »األشغال« ستدخل فترة طوارئ بدءًا من الشهر المقبل

)محمد ماهر(االمطار غسلت الشوارع أمس خالد اجلمعان
البقاء هلل

ظاهر مشهور طعيس السعيدي � 80 عاما � الرجال: الواحة � ق4 � 
ش6 � م1629 � ت: 99850471 � النساء: الواحة � ق1 � ش5 

� ج2 � م1195 � ت: 99243111.
حمود سعيد زيد الشمري � 37 عاما � الرجال: مدينة سعد العبداهلل 
� ق6 � م249 � مقابل الدائري الس���ادس � ت: 66444701 
� النس���اء: مدينة سعد العبداهلل � ق6 � ش619 � م249 � 

ت: 66270002.
اسـماء عبداهلل عبداللطيف العثمـان � 66 عاما � الرجال: اليرموك 
� ق3 � ش���ارع عبدالعزيز بن باز � م32 � ت: 99030718 � 

النساء: املنصورية � ق2 � ش27 � م3.
بلده خلف عباس العنزي، ارملة جدعان موسى عباس � 75 عاما 
� الرج���ال: األندلس � ق8 � ش7 � م196 � ت: 66424294 � 

النساء: األندلس � ق8 � ش7 � م8 � ت: 55050001.
محمد علي حسـن العبداحملسن � 79 عاما � الرجال: حسينية آل 
ياسني � املنصورية � ت: 55922769 � 22518147 � النساء: 

اجلابرية � ق8 � ش8 � م22ب � ت: 25313867.
محمود بن جاسم محمد احلسن � 95 عاما � الرجال: الروضة � ق5 
� شارع خالد ايوب � م7 � ديوان عبداحلميد احلسن � ت: 
99616719 � النس���اء: قرطبة � ق2 � الشارع األول � م7 � 

ت: 99550779 � الدفن التاسعة صباحا.
مكية اسد محمد، ارملة جابر حسن خلف � 74 عاما � اجلابرية 

� ق7 � ش9 � م31 � ت: 55865297 � 66624668.
غلوم محمد صفر العابدين � 86 عاما � الرجال: حسينية البحارنة 
الدعي���ة � ت: 99989970 � 99784004 � النس���اء: مبارك 
الكبير � ق 1 � ش 21 � م 19 � ت: 25414702 � الدفن الساعة 

9 صباحا.

مـواقـيت الصـــالة والخدمات ص26

إصابة متهم سويسري بـ »الخنازير«
تمنعه من المثول أمام قاضي التجديد

مؤمن المصري
نظرا لوجود اش����تباه في إصابة السويس����ري س.غ مب����رض انفلونزا 
اخلنازير، قرر قاضي التجديد أمس تأجيل استدعاء املتهم ليوم األحد املقبل 
للعرض على القاضي من جديد.والسويسري س.غ متهم بالتزوير باالشتراك 
مع بريطاني من أصل باكس����تاني في تبديل البوردينغ اخلاص بطائرتيهما 
قبيل مغادرتهما الباد في أغسطس املاضي. وأوضحت مصادر ل� »األنباء« 
أن السويسري والبريطاني حصا على موافقات اخلروج من مطار الكويت 
الدول����ي وتوجه كل منهما إلى طائرته، لكنهما ب����دال رحلتيهما بأن أخذ كل 
منهم����ا البوردينغ اخلاص باآلخر، وهو ما لفت انتباه إحدى املوظفات التي 

أبلغت رجال األمن.


