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وسط العاصفة 

 العاصفة الترابية بعد أن غزت شمال منطقة اجلهراء

العاصفة حلظة دخولها في متام الساعة 7:00 صباح أمس الغبار في طريقه الى جنوب البالدالرؤية تدنت الى حدودها الدنيا وبلغت 200 متر في بعض املناطق

)سعود سالم( العاصفة فوق منطقة اجلهراء متاما 

الى جنوبية وجنوبية ش����رقية 
لترتفع احلرارة مرة أخرى خالل 

األيام املقبلة.
التنبؤات  هذا وتوقع خبي����ر 
والبيئة في إدارة األرصاد اجلوية 
عيسي رمضان ان يترسب الغبار 
تدريجيا ويبدأ الطقس في التحسن 
بدءا من )ليل أمس( على ان يعود 
بعض من الغبار اخلفيف العالق 
مؤثرا في نهار اليوم ويترس����ب 

نهائيا الليلة.
وقال رمضان ان الكويت تأثرت 
بعبور جبهة هوائية باردة نسبيا 
وجافة ومن دون أمطار صاحبتها 
املئ����ات من األطنان م����ن األتربة 
الدقيقة والناعمة وانخفضت معها 
الرؤية األفقي����ة الى ما دون 200 
متر وزادت سرعة الرياح عن 70 
كلم في الساعة في بعض املناطق 
البرية والبحرية وارتفعت األمواج 
ال����ى أكثر من 6 أق����دام في بعض 

املناطق اجلنوبية.
واضاف ان املنطقة متر بظروف 
جوية انتقالية وان الطقس حتول 
الى مغبر بعد ان حتولت الرياح 
اجلنوبي����ة الى ش����مالية غربية 
معتدلة الى نشطة السرعة 20 – 

45 كلم/ ساعة.
ان����ه مع بداية  وذكر رمضان 
األسبوع املقبل يتوقع ان ترتفع 
درجات احلرارة الى أكثر من 30 
درجة مئوية بفعل الرياح اجلنوبية 
ورياح الس����هيلي احل����ارة لكنها 
س����رعان ما تعود ال����ى معدالتها 
الطبيعي����ة في نهاية األس����بوع 

املقبل.
وقال ان فص���ل الربيع يبدأ 
في احلادي عش���ر م���ن مارس 
اجلاري وقد بدأ مبكرا هذا العام 
موضحا ان هذه الفترة هي فترة 
برد العجوز الذي يبدأ في 26 من 
فبراير ويستمر حتى 7 مارس وقد 
تأثرت الكويت هذا العام بشتاء 

دافئ غير طبيعي.

اليوم.
الرياح  ان  وذك����ر اجلمع����ان 
إلينا  الغربية حملت  الش����مالية 
هذه األتربة مشكلة الغبار العالق 
باالضاف����ة الى عامل الرياح الذي 
ساهم في استمرارية اثارتها مما 
س����اهم في إعاقة الرؤية األفقية، 
وأضاف ان التقلبات في الطقس 
تعود أس����بابها للفترة االنتقالية 
الفصلية التي مت����ر بها املنطقة، 

والتي تتميز بتقلبات مس����تمرة 
في اجتاه الرياح، والتي تتسبب 
فيها اختالف مواقع املنخفضات 
واملرتفعات اجلوية بسبب اختالف 
الضغط اجل����وي، وقال اجلمعان 
ان درجة احلرارة انخفضت أمس 
مبقدار 5 درجات تقريبا بس����بب 
الرياح الشمالية  الغبار وسرعة 
الغربية، ولكن سرعان ما سيزول 
هذا التغير مع حتول اجتاه الرياح 

للعراق وامتد تأثيرها ليش����مل 
كذل����ك بعض املناطق الش����مالية 
الش����رقية للمملكة  والش����مالية 

العربية السعودية.
وقال اجلمع����ان ان مثل هذه 
العواصف الترابية يأتي كموجات 
ال تستمر أكثر من يوم واحد وتبدأ 
بالترس����ب ليال وتزول دائما في 
اليوم الذي يليه، ومن املتوقع ان 
يبدأ التحسن الفعلي في الطقس 

هاني الظفيري ـ عبداهلل قنيص
لم تك����ن رياحا عادي����ة التي 
مرت عل����ى البالد أمس، بل كانت 
عاصفة بكل ما حتمله الكلمة من 
معنى، اذ بدأ دخولها نحو الساعة 
السابعة صباح امس كما رصدها 
مصور »األنباء« الزميل س����عود 
سالم حلظة دخولها فوق اجلهراء 
حتى دخلت بكتلتها احململة بالغبار 
االحمر، وهي العاصفة التي وصفها 
العالم الفلكي د.صالح العجيري في 
اتصال هاتفي مع »األنباء« بأنها 
كانت »عاصفة ترابية« جاءت بها 
الرياح الشمالية الغربية الباردة 
وضربت بغ����داد وجنوب العراق 
وشرق اململكة العربية السعودية 
قبل أن متر على الكويت صباح امس 
وتسيطر على االجواء قبل أن تنتقل 
الى جمهورية ايران االس����المية، 
وأوضح العجي����ري ان العاصفة 
عبرت البالد ظه����را وبقي الغبار 
العالق من آثارها متوقعا العجيري 

أن يتسرب الغبار اليوم.
الذي  الس����يئ  ورغم الطقس 
س����يطر على البالد فت����رة مرور 
العاصف����ة، اال أن حرك����ة االقالع 
والوص����ول لم تتأث����ر في مطار 
الكويت الدولي، وقال مدير ادارة 
العمليات في مطار الكويت الدولي 
عص����ام الزامل ان حركة الطيران 
والنقل اجلوي في مطار الكويت 
الدولي لم تتأثر بس����وء االحوال 

اجلوية التي سادت البالد.
وقال الزامل ان حركة االقالع 
والوصول في مطار الكويت الدولي 
طبيعية، وان مدى الرؤية احلالية 
في مطار الكويت الدولي يبلغ 700 

متر.
من جهته أش����ار رئيس قسم 
الطقس في مرصد املرزم الفلكي 
خالد اجلمعان الى ان عاصفة الغبار 
التي اجتاحت البالد صباح أمس 
هي امتداد لعاصفة ترابية اجتاحت 
أيض����ا بع����ض امل����دن اجلنوبية 

الكويت في عين العاصفة
العجيري: الغبار يترسب اليوم

ضربت بغداد ومرت بجنوب العراق وشرق المملكة العربية السعودية واتجهت إلى إيران

»الصحة« لمرضى الربو والحساسية: 
ال تخرجوا من المنزل لغير الضرورة

كونا: دعا اختصاصي في أمراض احلساسية 
والباطنية أمس مرضى الربو واحلساسية الى 
جتنب اخلروج من املنازل لغير الضرورة الن 
موجات الغبار شهدتها البالد أمس ترفع من 
أعداد مرضى احلساسية التي تعد من أكثر 

االمراض انتشارا في الكويت.
الراش����د  وق����ال االختصاصي في مركز 
للحساسية د.ناصر األحمد ان الغبار يعتبر 
من أكثر املهيجات ملرضى احلساسية، مبينا ان 

الغبار ال يشتمل على حبيبات الرمل فقط بل 
يحتوي على أوساخ وحبوب لقاح وفطريات 
تسبب اس����تثارة ألعراض احلساسية لدى 
املريض املصاب. داعيا مرضى احلساسية الى 
جتن����ب اخلروج من املنازل في هذه األجواء 
مع التأكد من إحكام إغالق األبواب والنوافذ 
واس����تخدام الكمامات الطبية السميكة التي 
تضمن عدم تسرب ذرات الغبار واحملسسات 

املختلفة في حال اخلروج من املنزل.

بفضل الثورة املعلوماتية 
بات واضحا لدى العديد من 
الناس أن الصندوق األسود 
في الطائرات ليس مثلما كنا 
نعتقد في املاضي، بل يحمل 
ألوانا فاقع���ة مثل اللون 
البرتقالي لتسهيل عملية 
العثور علي���ه بني حطام 
الطائرة، أما سبب وصفه 
باألسود فرمبا يكون نتيجة 
ارتباط الصندوق األسود 
بالكوارث التي تتعرض لها 

الطائرات.
موقفن���ا م���ن الل���ون 
األسود موقف متناقض، 
فت���ارة نحب���ه وت���ارة 
نكرهه كمثل إطالق اسم 
»الس���وق السوداء« على 
السوق املخالفة للقانون، 
وكذلك »القائمة السوداء« 
نطلقها على قائمة األسماء 
احملظ���ورة، وفي حديثنا 
نصف الشخص املختلف أو 
املنبوذ ب� »احلمل األسود« 
الس���وداء«  أو »البط���ة 
األي���ام  وكذل���ك نرب���ط 
السيئة بالسواد، وإخوتنا 
املصريون يقولون »يا نهار 

اسود«.
أما حني نبدي إعجابنا 
باللون األس���ود فنصفه 
امللك���ي، ونتغزل  باللون 
بالشامة السوداء، ونعشق 
الليل، والليل أسود، ونغني 
»العيون السود« و»اسمر يا 
اسمراني« ونحب »اخلوال« 
من ذوي البشرة السوداء، 
ونعجب بالَشعر األسود 
يتطاير على متون النساء، 
والنفط ذهب أسود، ونقدس 
احلجر األسود، وحني يكون 
األبيض لون كفن امليت، 
يرتدي األحياء من حوله 

اللون األسود.
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صالح الساير
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رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق

يا ألطاف اهلل خووش حچي
مجلس الوحدة العربية: عملة عربية موحدة عام 2020.

ـ أعتقد أن هناك خطأ مطبعيا وكانوا يقصدون عام 200200.
دراسة طبية: التسوق يمنح الشخص سعادة مؤقتة.

ـ في أسواقنا ومع األسعار الطايرة.. التسوق يمنح الشخص اكتئابا 
أبواللطفواحدمزمنا.

صحتك

»رجال الكهوف« 
يظهرون مجددًا 

في نيويورك
� د.ب.أ: يرى  نيويورك 
عدد قلي���ل، ولكنه متزايد، 
من سكان مدينة نيويورك 
النظام  األميركية أن فكرة 
الغذائي النباتي غير طبيعية 

متاما.
وبدال م���ن ذلك، يفضل 
الغذائي  متبعو »النظ���ام 
ببس���اطة  أو  البدائ���ي«، 
»منط حياة رجال الكهوف« 
وغالبيتهم من الذكور، تناول 
الطعام بنفس الطريقة التي 
اتبعها اإلنسان البدائي في 

العصر احلجري القدمي.
النظام  ويتضمن ه���ذا 
تناول كمي���ات كبيرة من 
اللح���م النيء ف���ي وجبة 
واحدة، ليتب���ع ذلك فترة 
صي���ام طويل���ة، متام���ا 
مثلما كان يفع���ل أجدادنا 

البدائيون.
ويسمح بتناول الفواكه 
واخلض���روات، غي���ر أن 
منتجات القمح، مثل اخلبز 
واملعكرونة، غير مدرجة على 
قائم���ة متبعي هذا النظام، 
حيث لم تكن تلك املنتجات 
متاحة ف���ي عصور الصيد 
وجمع الغذاء نظرا ألنه لم 

تكن هناك زراعة آنذاك.
وذك���رت صحيف���ة »ذا 
نيويورك تاميز« أن متبعي 
الكهوف« في  نظام »رجال 
مانهاتن يفضل���ون أيضا 
التمارين  ممارس���ة بعض 
التي  الروتينية  الرياضية 
تركز على الركض والقفز، 
مع إعط���اء األولية للقوة 
التحمل،  البدني���ة وق���وة 
ملضاهاة األفعال التي رمبا 
قام بها االنسان البدائي في 
عصور ما قبل التاريخ للفرار 

من حيوان املاستودون.


