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العجيري: درجة الحرارة بلغت 52 »واللي يقول غير چذيه ما عنده سالفة«
48 في جسر التحكم و50 في مؤشر العاصمة و53 في السيارة و55 في »اآلي باد«

48 على مؤشر ساعة جسر التحكم )12.54 ظهرا( 53 درجة مئوية داخل السيارة )13:00 ظهرا(

عادل السعدون د.صالح العجيري

50 درجة مئوية على مؤشر محول كهرباء العاصمة )13.43 ظهرا(

احد الطهاة أثناء مهرجان لويزيانا للمأكوالت البحرية وفي اإلطار اثار البقعة النفطية  )رويترز(

شحنة الهيروين املضبوطة التي يبلغ وزنها 15 كيلو

القبض على 3 آسيويين بـ 15 كيلوغرامًا 
من »الهيروين« في أبوظبي

مصرع 4 أشخاص في حادث مرور بصعيد مصر
القاه���رة � يو.ب���ي.آي: قالت 
أربعة  ان  أمنية مصرية  مصادر 
أش���خاص قتلوا امس في حادث 
مرور على أحد الطرق السريعة 

مبحافظة املنيا بصعيد مصر.
أمن���ي  وأوض���ح مس���ؤول 

 ل� »يونايتد برس انترناشونال« 
ان احلادث جنم عن تصادم شاحنة 

صغيرة )نصف نقل( مع سيارة 
خاصة على الطريق الصحراوي 
الش���رقي قبال���ة مدين���ة ملوي 
مبحافظة املنيا. وأشار املسؤول الى 
ان الشاحنة اصطدمت بالسيارة 
اآلتية من االجتاه املعاكس بعدما 
اختلت عجلة القيادة في يد سائقها 

بسبب السرعة الزائدة.

وكانت مدينة ملوي قد شهدت 
حادث انقالب س���يارة أسفر عن 
مصرع شخص واحد وإصابة 11 

آخرين.
وف���ي مصر واح���د من أعلى 
معدالت حوادث املرور في العالم 
بسبب رعونة القيادة وسوء حالة 
الطرق وتهالك بعض السيارات.

في مجال جتارة املخدرات يبحث 
عن مشتر لكمية يحوزها.

واض����اف انه مت وضع خطة 
أمنية ملسايرته ومتت مفاوضته 
على شراء »الشحنة« التي يبلغ 
وزنه����ا 15 كيلو ونصف الكيلو 
نظير مبلغ 960 ألف درهم على 
أن يقبض نصفها عند التسليم 
والنص����ف اآلخ����ر بع����د امتام 

العملية.
الدرمك����ي صنف  ووص����ف 
»الشحنة« بأنها »نظيفة« وذات 
جودة عالية وأن القيمة السوقية 
لكل كيلو غ����رام منها يبلغ 90 
ألف دره����م بإجمالي كلي يبلغ 
مليونا و395 ألف درهم. وقال 
ان اجلاني سقط في الكمني ومعه 

باكستانيان.

»العملية« متت في أبوظبي ومت 
تصويرها بالصوت والصورة 

بإذن النيابة العامة.
وناش����د أفراد املجتمع بعدم 
التردد وس����رعة اإلبالغ عن أي 
اشتباه في أي خرق للقانون وفي 
شتى املجاالت وصوال لتعزيز 
س����المة أمن املجتمع من أيادي 

العابثني والطامعني فيه.
وشرح رئيس قسم مكافحة 
التحريات  ادارة  املخدرات ف����ي 
واملباحث اجلنائية في ش����رطة 
أبوظبي واملنسق العام للعملية 
املقدم سلطان صوايح الدرمكي 
العملي����ة الت����ي أطل����ق عليها 
»اليوسفي« مضيفا ان املعلومات 
التي توافرت  الس����رية  األولية 
للقسم أفادت بأن أفغانيا له نشاط 

أبوظب����ي � كونا: أعلن مدير 
واملباح����ث  التحري����ات  ادارة 
اجلنائية في ش����رطة أبوظبي 
العقيد حماد أحمد احلمادي عن 
ضبط ثالثة اسيويني بحوزتهم 
15 كيلو ونصف الكيلو من مادة 
»الهيروي����ن« املخ����درة مخبأة 
بطريقة س����رية في »حش����وة« 
وألس����نة وبطان����ة الصناديق 
املعبأة  الداخلي����ة  الكرتوني����ة 
بثمار فاكهة املندرين »اليوسفي« 

بغرض االجتار بها.
واضاف في بيان له امس ان 
الشرطة »استطاعت مؤخرا في 
عملية وخطة محكمتني ضبط 
اجلناة بعد أن مت االتفاق معهم 
على شراء الشحنة نظير مبلغ 
960 ألف درهم« كاش����فا عن أن 

أخفوها في صناديق كرتونية محشوة باليوسفي 

البقعة النفطية في المكسيك تضر بسمعة المأكوالت البحرية

 ني���و أورليانز � رويترز: بنظرة س���طحية كانت 
األوضاع تبدو عادية في مهرجان لويزيانا للمأكوالت 
البحرية مع امتزاج رائحة الروبيان املشوي مبوسيقى 
كاجون زيديكو احلية واحلرارة الش���ديدة على طرف 

احلي الفرنسي.
 لكن هذه الرائحة الشهية واألصوات اجلميلة ساعدت 
فقط في إخفاء جزء م���ن اخلوف الكامن لدى املطاعم 
التي تروج ألطباقها من أن النفط املتسرب في خليج 

املكسيك سيضر بأعمالها لسنوات.
 وقال مايكل كوسيمانو من مطعم )تو جايز سوسدج( 
وهو يقلب مجموعة من املقانق على الشواية وراء خيمته 
»صنعنا بعض مقانق الروبيان املسلوقة فهي من أطباقنا 

الشهيرة املميزة، ولم يقبل أحد على شرائها«.
 وأضاف »لم أس����تطع فهم نفسية الزبون لكن هل 

يرجع هذا إلى خوفهم من الروبيان؟ اعتقد انه سيكون 
هناك أثر كبير على س����معة املأك����والت البحرية في 

لويزيانا«.
 وتسببت بقعة النفط التي تسربت خالل عمليات 
شركة بي.بي في خليج املكسيك والتي دخلت أسبوعها 
الثامن في وقف نش���اط الصيد في ثلث مياه اخلليج 
بالواليات املتحدة وجعلت الكثير من الصيادين يتحولون 
إلى مكافحني لبقعة النفط ومن وجهة نظر العاملني في 
مجال املأكوالت البحرية أبعدت الكثير من األميركيني 

عن منتجاتهم.
 هذا على الرغم من تأكيدات سلطات البيئة وسلطات 
س���المة األغذية على أن املأكوالت البحرية املطروحة 

للبيع آمنة أو على األقل بالنسبة للوقت الراهن.
 ووقعت األزمة في الوقت الذي متكن فيه العاملون في 

هذا املجال من أن ينفضوا اآلثار املدمرة لإلعصار كاترينا 
عام 2005. واستنادا إلى الكميات التي مت صيدها قبل 

بقعة النفط كان الصيادون يتوقعون عاما به وفرة.
 وخالل املهرجان تذوق الزائرون أطباقا شهيرة. وكان 

هذا املهرجان ترويجا وفي الوقت ذاته عالجا.
 وقال إيويل سميث املدير التنفيذي ملجلس الترويج 
والتسويق للمأكوالت البحرية في لويزيانا »ننظم هذا 
املهرجان تكرميا للصيادين الذين فقدوا مورد رزقهم 
ونأمل أن نبقي على حيوية األس���واق وجنعل الناس 

يعلمون اننا مازلنا بخير ونعمل«.
 وأضاف أن بعض الناس في أنحاء البالد يخطئون 
العتقادهم أن قطاع املأك���والت البحرية في لويزيانا 
الذي يزود الواليات املتحدة ب���� 30% من احتياجاتها 

قد توقف متاما.

هاني الظفيري
»أعلى درجة حرارة سجلت امس 52 
درجة مئوية، واللي يقول غير چذيه ما 
عنده سالفة«، بهذه اجلملة بدأ العالم 
الفلكي د.صال���ح العجيري حديثه ل� 
»األنباء« تعليقا على تضارب مؤشرات 
درجة احلرارة احلكومية، حيث سجل 
ترمومتر ساعة جسر التحكم 48 درجة 
مئوية في الساعة ال� 12.54 ظهرا، بينما 
سجل ترمومتر ساعة احملول الرئيسي 
في العاصمة 50 درجة مئوية في الساعة 

13.43 ظهرا.
وكان عدد من املواطنني قد الحظوا 
ان مؤش���رات احلرارة االلكترونية في 
سياراتهم سجلت قراءات متباينة بني 
51 و53 مئوية، واوضح د.العجيري ان 
البالد تش���هد موجة حر هذه االيام لم 
تشهدها منذ سنوات، قائال: في الصحراء 
بلغت درجة احلرارة امس في الظل 52 

مئوية، بينما في املدينة تراوحت بني 50 
و51 مئوية، وهي ارقام لم تسجل منذ 
اكثر من عقد كامل، خاصة في مثل هذه 

االيام املتزامنة مع موسم البوارح.
وقال د.العجيري: ال نعتد مبا تسجله 
االجه���زة االلكترونية في الس���يارات 
العتبارات عدة اهمها ان السيارة هيكل 
حديدي وجسدها يستقطب ويحبس 
احل���رارة مبا يزيدها عن درجتني او 3 
درجات، لكن امس احلرارة المست ال� 
52 في الصح���راء، وكنت مع احفادي 
امس وابلغوني بأن جهاز اآلي باد الذي 
يحمله احدهم قد سجل 55 درجة مئوية، 
لكنني اعترضت ألن درجات احلرارة 
في الظل يش���ترط له���ا توافر ظروف 
معين���ة وهي ظروف غير متوافرة في 
هذا اجلهاز او اجهزة تسجيل القياس 
في السيارة، ونحن نعتمد على اجهزة 
االرصاد واحلقيقة انها سجلت 52 مئوية 

في املناطق البعيدة في صحراء الكويت 
و50 مئوية في املدينة.

وحول تضارب قراءات احلرارة في 
املؤشرين احلكوميني الرئيسيني، قال 
د.العجيري: ال اعلم سبب التضارب، لكن 
درجة احلرارة العظمى في الكويت امس 

بلغت 52 درجة مئوية في الصحراء.
وعلل د.العجيري اسباب االرتفاع 
غير املعهود في درجات احلرارة امس 
بأنه بسبب انحسار موجات الغبار التي 
عادة ما تصاحب موسم البوارح، قائال: 
الغب���ار في مثل ه���ذا الوقت من العام 
وتزامنا مع موسم البوارح يتسبب في 
خفض درجات احلرارة بدرجة كبيرة، 
لكن ما حصل خالل اليومني املاضيني ان 
االجواء كانت صحوة وخالية من الغبار 
ما ادى الى ارتف���اع درجات احلرارة، 
خاصة مع طول وق���ت النهار وتعامد 

الشمس لفترة طويلة.

من جهته، قال الباحث الفلكي عادل 
الس���عدون ان اطول نهار واقصر ليل 
في السنة س���يكون خالل شهر رجب 
وحتديدا في 23 اجل���اري املصادف 11 
رجب حيث تشرق الشمس في الكويت 
في الس���اعة 4.49 صباحا وتغيب في 

الساعة 6.52 مساء.
واشار الى ان ما يعرف مبوسم »حر 
االنصراف« سيكون في 14 رجب )26 
اجلاري( وكانت العامة تقول فيه »ما 
ح���ر اال بعد االنصراف وال برد اال بعد 
اليوم ذاته سيحدث  االنصراف« وفي 
خس���وف جزئي للقمر ال يش���اهد في 

الكويت.
وقال الس���عدون ان اكثر وقت في 
السنة تأخرا لصالة العشاء سيكون في 
16 رجب املصادف 28 اجلاري، اذ تقام 
في الساعة 8.23 مساء، اما اكثر االوقات 
تأخرا لغروب الشمس فسيصادف 18 

رجب وهو اول يوم من ش���هر يوليو 
املقبل اذ ستغيب شمس ذلك اليوم في 
الكويت في الساعة السادسة والدقيقة 

51 مساء.
وذكر ان اول ظهور لنجم اجلوزاء 
األولى في 21 رجب املوافق الثالث من 
يوليو املقبل حيث يكون اجلو حارا جدا 
وقد قالت العامة »اذا طلعت اجلوزاء فامأل 
احلوزاء« وفي اليوم الذي يليه فستكون 
االرض في االوج اي ابعد ما تكون عن 
الشمس اما القمر فسيكون باالوج في 

11 يوليو املقبل اي 29 رجب.
واضاف انه في ذلك اليوم سيشهد 
العالم كسوفا كليا للشمس فوق احمليط 
الهادي حيث لن يشاهد في الكويت وفي 
اليوم نفسه سيولد هالل شهر شعبان 
وحتديدا في متام الساعة 10.40 مساء 
وينتهي شهر رجب على ان يكون االول 

من شعبان في 13 يوليو املقبل.

رائحة الروبيان المشوي مع موسيقى كاجون لم تمنعا خوف أصحاب المطاعم 

)محمد ماهر(

درجة الحرارة في المدينة المنورة 
المست الـ 60 درجة مئوية

السعدون: حر االنصراف سـيصادف يوم 26 الجاري ويشهد خسوفًا جزئيًا للقمر

الرياض ـ يو.بي.آي: بلغت درجة احلرارة في 
املدينة املنورة السبت املاضي 59 درجة مئوية ما 
ــاؤالت عن حق املوظفني في التوقف عن  أثار تس
ــاوز درجات احلرارة الـ 50  العمل بعد ثبوت جت
درجة. وأقر وكيل الرئاسة العامة لألرصاد وحماية 
البيئة د.سعد احمللفي مالمسة درجات احلرارة في 
املدينة عتبة الـ 60 حتت الشمس بسبب التركيبة 
اجليولوجية للمنطقة. بدوره شدد مدير فرع وزارة 
اخلدمة املدنية في املدينة على عدم وجود أي مادة 
نظامية تتعلق بدرجات احلرارة إطالقا، تاركا مسألة 
ــت درجة حرارة معينة  إيقاف العمل امليداني حت
إلى مكتب العمل. يذكر أن وزارة العمل السعودية 
أصدرت األسبوع املاضي قرارا بتنظيم أوقات العمل 
حتت أشعة الشمس في شهري يوليو وأغسطس 

من كل عام ويبدأ العمل به العام املقبل.


