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 مجلس تعاونية السرة يشيد بجهود الكندري

 محمد راتب
  أعرب وكيل «الشـــؤون» محمد الكندري عن بالغ 
شكره وتقديره لكل املهنئني له مبناسبة ثقة القيادة 
السياسية واملتمثلة في قرار التجديد له في منصبه 
لـ ٤ سنوات، داعيا اهللا العزيز القدير ان يكون على 

قدر هذه الثقة واملسؤولية.
  جاء ذلك خالل استقبال الكندري لرئيس مجلس 

ادارة جمعية السرة التعاونية خالد اجلريوي وأعضاء 
مجلس اإلدارة الذين قدموا له التهنئة على هذه الثقة 
الكبيرة من قبل سمو رئيس مجلس الوزراء، معربني عن 
ثقتهم الكبيرة في قدرته وامكانياته لتحمل مسؤولياته 
ومواصلة التفاني في العمل، مستذكرين اجنازاته على 
مستوى مجال التعاون خاصة وان اجنازاته الكبيرة 

في الوزارة عامة، آملني له دوام التوفيق والتقدم. 

 (هاني الشمري)  األمطار غطت جميع مناطق الكويت أمس

 أمطرت في آخر يوم من السنة هطول األمطار بعد طول انتظار

 فرص األمطار تتراجع اليوم و«الشولة» تبدأ ٣ الجاري
 محمد الدشيش

  أشار العالم الفلكي في مرصد المرزم 
خالد الجمعان الى ان فرص هطول االمطار 
ستتراجع ابتداء من اليوم مع تحول الرياح 
الى شمالية غربية والتي ستشتت تجمع 
الغيوم التي تكاثرت في ســـماء الكويت 

خالل اليومين الماضيين.
  وقال ان نســـب الرطوبة ستنخفض 
مجـــددا بعدما تجاوزت الـ ٧٠٪ مع رياح 
الكوس مســـاء يوم الخميـــس الماضي 
وفجر يـــوم امس الجمعة، مشـــيرا الى 
ان االحساس بالرطوبة يقل مع درجات 
الحرارة المنخفضة نسبيا، ولفت الى ان 
حالة عدم استقرار ناتجة عن نشاط الرياح 
وتحول اتجاهها الذي سيستمر حتى اليوم 

ليبدأ الجو بالتحسن بعد ذلك.
  وذكر الجمعان اننا النزال في موسم 
المربعانية وفي فترة القلب تحديدا والتي 
ســـتنتهي في ٣ الجاري مع بداية الفترة 
االخيرة مـــن موســـم المربعانية، وهي 

الشولة، والتي ستســـتمر لمدة ١٣ يوما 
متواصلة والتي من المتوقع ان يشـــتد 
فيها البرد عن االيام الماضية، وفي مقولة 
شهيرة يرددها اهل الجزيرة العربية عند 
رؤية نجوم الشولة «الشولة ترد البرد من 
اوله»، وهي داللة على البرودة خالل هذه 
الفترة واضاف ان وتيرة تراجع درجات 
الحـــرارة خالل العام ٢٠١٠ قلت حيث ان 
تراجع درجات الحرارة يسير ببطء شديد 

واقل من االعوام السابقة.
  وقال الجمعان ان موجة من التغيرات 
المناخية اثرت على كوكب االرض بشكل 
عام، حيث طرأت تغيرات ملحوظة على 
توزيع المنخفضات والمرتفعات الموسمية 
وحركتهـــا في جميـــع القــــارات، وهو 
سبب سوء االحوال الجويـة والتغيرات 
المناخيـــة التي طالت كال مـــن اوروبــا 
المتحدة واستراليا والـشرق  والواليات 
االوسط وغيـرها من المناطق في اآلونة 

 خالد اجلمعاناالخيرة. 


