
 لندن ـ يو.بي.آي: كشـــفت وثائق ســـرية من احلرب العاملية 
الثانية أن ســـالح اجلو امللكي البريطاني خطط الختطاف هتلر 

من خالل جتنيد طياره الشخصي كعميل مزدوج.
  وقالت صحيفة «ديلي اكسبرس» إن الوثائق تضمنت تفاصيل 
اخلطة التي ســـعى من خاللها سالح اجلو امللكي البريطاني إلى 
نقل الزعيم النازي إلى بريطانيا جوا بعد إقناع طياره هانس بور 

بتحويل مسار رحلته.
  وأضافـــت أن طائرة هتلر كان من املقرر وحســـب اخلطة أن 
تهبط في مطار مبقاطعة كنت قبل نقله إلى العاصمة البريطانية 
لندن لالستجواب بعد أن مت إبالغ كبار ضباط سالح اجلو امللكي 
البريطاني مبن فيهم آرثر هاريس أن طيار هتلر اخلاص بور أبدى 

استعداده لنقل والئه إلى بريطانيا.
  وذكرت الصحيفة أن الوثائق أظهرت أن قادة سالح اجلو امللكي 
البريطانـــي كانوا يأملون أن يصل هتلر إلى اململكة املتحدة يوم 
اخلامس والعشرين من مارس ١٩٤١ وخطط هاريس الذي قاد عمليات 
القاذفات إلى تغيير مسار طائرة هتلر الفاخرة من طراز فوك وولف 

كوندور إلى مطار ليمبني مبقاطعة كنت البريطانية.
  وأشارت إلى أن هاريس نبه البطاريات املضادة للطائرات بعدم 
التعرض لطائرة خاصة ميكن أن متـــر عبر األجواء البريطانية 
وأمر بنشر تعزيزات عسكرية في مطار ليمبني الستقبال سجني 

هام.
  وقالت الصحيفة إن الرحلة لم تصل كما كان مقررا إلى مطار 
ليمبني وظل الطيار بور مواليا لهتلر واعتقلته القوات السوفييتية 

بعد انتحار هتلر وسجن حتى العام ١٩٥٨ وتوفي عام ١٩٩٣. 

 رئيس التحرير : يوسف خالد يوسف المرزوق 

 خووش حچي يا ألطاف اهللا
 مصدر أمني مصري: عناصر غير مصرية توزع منشورات تحريضية.

  ـ من يا ترى؟! ..فهمكم كفاية!
 موظفة واحدة النجاز المعامالت في قسم التراخيص بوزارة التجارة.

  ـ اصحوا يا تجارة انتم أول المسؤولين عن إنجاح خطة التنمية!
 أبواللطف  واحد

 البقاء هللا 
 جنيبة خليـل محمد القطـان ـ ٥٠ عاما ـ الرجال: 
املنصوريةـ  حسينية األوحدـ  ت: ٦٦٥٠٠٦٦٥ 
ـ ٦٦١٤٠٤٠٠ ـ ٩٩٠٢١١٢٧ ـ النســـاء: القرين 
ـ ق واحـــد ـ ش٢٦ ـ م٢٧ ـ ت: ٦٦٦٤٧٩٥١ ـ 

.٩٩٥٣٣٣٥٦
  عمـاش عماش حويل اجلارد املطيـري ـ ٦٢ عاما ـ 
بيان ـ ق٣ ـ طريق ٢٢ ـ الشارع الثاني ـ م٧ 

ـ ت: ٩٩٤١١٦٥٦ ـ ٩٩٩٩٨١٨٥.
  محمـد فهـد محمد العمـر ـ ٦٩ عامـــا ـ الرجال: 
أبوحليفة ـ ق٢ ـ ش١٨ ـ م١٧ ـ ت: ٩٩٧٢١٩١١ 

ـ النساء: أبوحليفة ـ ق٢ ـ ش٢١ ـ م٤٠ ـ ت: 
.٩٩٦٢٥١١١

  إبراهيم عجاج عوض العرافة العنزيـ  ٦٩ عاماـ  الرجال: 
اجلهراء ـ الواحـــة ـ خيمة بجانب خزانات 
الواحة ـ ت: ٩٩٧٦٣٣٨٣ ـ النساء: اجلهراء ـ 
الواحة ـ ق٣ ـ ش٩ ـ م٤٩ ـ ت: ٩٧٩٩٥٠٠٨.

  عبدالـرزاق عبداهللا مال يوسـف بن عيـدـ  ٦٠ عاماـ  
الرجال: املنصورية ـ حسينية الهزمي ـ ت: 
٩٩٦٢٦٥٠٥ ـ النساء: اجلابرية ـ ق٦ ـ ش٧ ـ 

م٦ ـ الدفن التاسعة صباحا. 

 د.صالح العجيري  عادل املرزوق 

 أونيس سانبورن 

 بيل غيتس 

 السايرزم 

 صالح الساير
 www.salahsayer.com 

 للخلف در

 حول االنتفاضة الشعبية 
في مصر تكـــررت عبارة 
«االنتقال السلمي للسلطة» 
وذلك عبر منابر رســـمية 
دولية واقليمية كثيرة، وان 
تبدلت كلمة «السلمي» الى 
«السلس» او «املنظم» فقد 
بقيت كلمة «انتقال» ثابتة 
لم تتغير، حيث من الواضح 
ان ال احـــد يعاكس رغبة 
الشعب املصري بضرورة 
تداول السلطة، وذلك مربط 

الفرس.
  فقد عانـــت مجتمعات 
املنطقـــة مـــن االحتـــكار 
السياســـي واالقتصادي 
واالجتماعي، ورمبا ناسبت 
تلـــك االحتـــكارات رغبة 
الالعبـــني الكبار في لعبة 
الشرق االوسط في ظروف 
اما وبعد  الباردة،  احلرب 
دخول البشرية في النظام 
العاملي اجلديد فقد أضحى 
من الضروري كسر االحتكار 
واالفساح في املجال لتدفق 
التحـــوالت احلتمية في 
قنواتهـــا الطبيعية، االمر 
الـــذي يقتضـــي، بداية، 
كسر االحتكار السياسي 
والشـــروع فـــي تـــداول 

السلطة.
  فما عادت طبيعة العصر 
تتناسب واستمرار العسكر 
في السلطة السياسية، كما 
ال تتناسب وتسليم السلطة 
للقوى الراديكالية «دينية 
او قومية او سواهما» بسبب 
الغريـــزي للجيش  امليل 
التقليدية  القـــوى  وتلك 
لالحتكار، ومثلما يبدو فان 
ليس ثمة حل آخر سوى 
عودة العساكر الى الثكنات 
وتظهير او حتديث القوى 
السياسية التي تقبل تداول 

السلطة بضمان اجليش. 

 «طوفة عروق»

 ثورة «زهرة اللوتس»!
 ال اعرف ملاذا دار بخلدي هذا العنوان 
الغاضبة  الثورة  عندما شاهدت أحداث 
لشباب مصر، رمبا ألنها متصلة بسابقتها 
املعروفة اآلن باسم «ثورة الياسمني» في 
تونس، مع اختالف احلضارتني والثقافتني 
وخصائص الشـــعبني، وان كان بينهما 
العديد من الروابط املشـــتركة كشعبني 

عربيني شقيقني.
  اآلن، ال أكف عن الســـؤال: وماذا بعد 
ثـــورة «زهرة اللوتس»، ماذا يحدث في 
مصر؟ أتدرون ما مصر بالنسبة لنا أو 
بالنسبة لي أنا على األقل؟ مصر تعني 
الكثير، تعني هواء الشـــرق ونسائمه، 
تعني قلبه ورئتيه، تعني عموده الفقري، 
مصر احلضارة والكلمة والفكر والتاريخ 

والقيمة واملبدأ.
  .. أحدثكم عـــن هذه القيمة األخيرة، 
خاصة في زمن كلنا يعرفه، زمن القهر 
الصدامي، الذي لم يجد رادعا له في األيام 
األولى من الغزو ســـوى ردع «مصر.. 
مبارك»، هذا الرجل الذي أجد نفسي اآلن 
موزعة بني وفائي حملارب مثله استطاع 
ان ينقذ حياة شـــعبنا ووطننا برجولة 
وبفروسية بتصديه لصدام حسني الذي 
حاول ابتالعنا في ٦ ساعات، وبني وفائي 
لبلدي الثاني مصر، التي أراها حتترق 
ليس بنيران الشرطة واألمن املركزي أو 
غيرهما، إمنا حتتـــرق اآلن حتت وطأة 

انتظار املصير.
  طيلة أســـبوع واملـــرارة تعتصرني 
واملشاهد املتتابعة تعصف بقلبي عصفا، 
لي في القاهرة ومصر كلها أحباء وأصدقاء 
وأهل وناس وذكريات ولدي اآلن عذابات 
ومرارات من نوع آخر، عذابات ان ترى 
فارسا قدميا ومحاربا شجاعا اخذ بيدك 
وبيد بالدك، وحنا عليها في وقت كانت 
الضباع تستعد البتالعها، فإذا بك حتيا آمنا 

مطمئنا وادعا هانئا ببلدك ومبقدراته.
  اآلن، جـــزء عزيـــز علـــى قلبي، في 
وطنـــي الثاني مصر ال يعيش مثل هذه 
اللحظة، ال يجد من يحنو عليه، ال يجد 
مـــن ينقذه من إجرام املجرمني وفســـاد 
الفاسدين الذين استباحوه واستباحوا 
حرمته وكرامته وتراثه ومقدرات الناس 
اللحظة للسلب  فيه وحاولوا استغالل 
والنهب واالنتقام، قلب مقسوم وموزع 
بـــني الوفاء للفارس القدمي، وبني وفائي 
ألهلي وناسي وملبادئي وقيمي، باحترام 
احلقوق اإلنسانية املشروعة، حق احلياة، 
حق احلرية، حق العمل، حق اإلنسان في 

العيش بكرامة.
  الكويتيـــون يشـــعرون جتاه مصر 
مبشـــاعر جياشـــة وفي قلب كل منهم 
اليوم غصـــة، فهم يريدون للرجل الذي 

أكرمهم من االنكسار 
أو ينكسر،  أال يهان، 
ويريدون لشعبه الذي 
يعيـــش اآلن حلظة 
فارقة ان يحصل على 
ما يســـتحقه شعب 
عريـــق مثله عاش ٧ 

آالف سنة وهو يضيء الدنيا كلها مجدا 
وحضارة.

  ان يتمتع أفراده بحياة الئقة في عصر 
كالذي نعيش فيه، وال تكون حياة معظم 

أبنائه أقرب الى حياة املشردين.
  وفاؤنا جتـــاه مصرنا العزيزة كبير 
كبير، هذا البلد الذي دفع من ماله ودمائه 
ومكتسباته الكثير دفاعا عن عروبته وعن 
أمته، نريد لهـــذا الرجل أال يهان، ولهذا 
الوطن أال ينكســـر، نريد ان تظل مصر 
شامخة أبية، نريدها باسقة كاألشجار، ال 
تعرف االنكسار ألن في سقوطها سقوطا 

للعرب أجمعني، فاملتربصون كثيرون.
  لقد هزني عمار الشـــريعي بكلماته 
الصادقة اخلارجة من قلب يتمتع ببصيرة 
صادقة ثاقبة، في وقت تعز هذه النعمة 
على بعض املبصرين، هزني وهو يوجه 
رسالته الى «الريس»، تلك الرسالة التي 
فجرت دموع منى الشاذلي وهي تستمع 
إليها، والتي يترجم فيها ما يجيش في 
صـــدور الناس، ويقول له: «يا ريس أنا 
الفت أغنية إحنا اخترناك، ألفتها خصوصا 
ألجلك، وأنت تعرف انني أحبك، والشعب 
يحبك، الناس طيبون، والشعب األصيل 
يفرض عليك الشـــعور باملسؤولية من 

اجله».
  كان الشريعي يذكر الرئيس بنفس ما 
اســـتذكرته معكم اآلن من مواقف له مع 

الكويت وقيادتها وشعبها.
  يا ريس كلنـــا فاكرينك ونعرف من 
أنت، قالها الشريعي له لكي يدعوه لنقل 
السلطة بهدوء، ألنه واثق من ان «الريس» 
أفنى حياته وشبابه في احلرب والسالم 

من اجل مصر.
  كانت كلمات الشريعي كلمات غواص 
غاص هذه املرة في بحر احلب والنغم معا، 
وخرج بأنغامه الصادقة الى الرئيس، في 
حلظة عصيبة ليذكره بأغنية لها تاريخ 
(اخترناك)، تاريخ صنع باحترام ويجب 

اآلن أال يضيع أو يهان.
  كلمات الشريعي موج عال في نفوس 
كل من سمعه، ولم ادر بنفسي إال ودموعي 
تتســـاقط مع دموع منى الشاذلي، وأنا 
متأكدة من ان املاليني من املصريني يبكون 
مبارك «احملارب» ومصر احملروسة التي 

ال تستحق أبدا هذا املصير.
  .. والعبرة ملن يتعظ!

 منى العياف
 alayyaf٦٣@yahoo.com 

 محطات كالم مباشر

 لياٍل غاب فيها القمر عن مصر خلفية احتجاجات مصر اليوم اقتصادية أكثر منها سياسية
 مظاهرات مصر االحتجاجية تنطلق هذه 
املرة من املعطيات االقتصادية، وهي ليست 
شبيهة باحتجاجات «كفاية» وال معارضة 
اإلخوان القدمية اجلديـــدة وال حتى حزب 
التجمع الذي يتقدم عنده التغيير الثقافي 
على البرنامج االقتصادي، وألن هؤالء جميعا 
ال ينطلقون من السبب احلقيقي الذي حرك 

اجلمهور اليوم فإن أيا منهم ال ميثل «احلل» للمعطيات االقتصادية 
وال متثل برامجه املعروفة عالجا ناجعا للمشكلة محل االحتجاج، 
وللتوضيح أكثر فقد انتهت قبل أسبوع االنتخابات في البرتغال 
بفوز رئيس احلكومة نفســـه الذي أجريت االنتخابات إلقصائه 
والسبب أن منافسه هو شاعر برتغالي قدير، ولكن خبراته في 
االقتصاد فقيرة وهو بال جتربة وال حتى رؤية ما اضطر الناخبني 
إلعادة من أرادوا إقصاءه بســـبب خبراته التي غطت ـ  عندهم ـ 
على أخطائه، وكأن لسان حالهم «واحد تعرفه أحسن من واحد 

ما تعرفوش».. ولهذه العبارة مقابل محلي في الكويت.
  في تركيا هناك معارضة ولكن احلكومة تتقدم في كل انتخابات 
على تلك املعارضة بسبب جناحاتها االقتصادية، األمر الذي حصر 
املعارضة في زاوية محرجة، اما بالنســـبة للجناح الكردي في 
الشرق فهو معارضة مسلحة، ويختلف عن املعارضة السياسية، 

التي هي موضوعنا اليوم.
  عودة الى مصر، وعلى افتراض أن قدراتها األمنية ســـتضع 
حدا لالحتجاجات اال أنها قد حتقق نتائج ايجابية في حال حدوث 
تغيير شامل في اإلدارة احلكومية يتقدم فيها اجلهاز املدني على 
أصحاب الرتب العسكرية من األلوية املتقاعدين املنتشرين في 
مختلف املرافق املدنية التي حتتاج الى مؤهالت مختلفة عما يحمله 
العسكري املتقاعد، كما أن هذا التغيير البد أن يوازن بني تشجيع 
رأس املال املستثمر واحتياجات سوق العمل، سواء كان املستثمر 
محليا أو أجنبيا، مثلما فعلت مجموعة اخلرافي الكويتية يوم أن 
اشترت مصنعا ضخما، أذكر متاما صيغة اإلعالن الذي رافق تلك 
اخلطوة، والذي قال «لن يتم االستغناء عن أي من العاملني في 
املصنع، وسيتم تعيني خمسمائة موظف جديد خالل السنوات 
الثالث القادمة»، وهذه ليســـت اشتراكية بل واقعية مطبقة في 
الغرب أكثر منها في الشـــرق، وتتم معاجلة اجلانب املالي منها 
بإعفاء مناطق معينة من الضرائب لعدد من الســـنوات بشـــكل 
مواز لتكلفة تلك اخلطوات ذات األثر االقتصادي املضاعف على 

الدولة بشكل يفوق ذلك احلسم الضريبي.
  البد من حركة تغيير كبيرة في اجلانب احلكومي في مصر، 
يقابل ذلك ضرورة تنبيه سائر القوى السياسية الى أن استغاللها 
للظرف لن يحقق لها أي مكســـب كونه ظرفا اقتصاديا ال ميت 
ملطالبها بصلة مباشرة، ما يعني أنها ستنكشف بسرعة عندما 
تقفز الى الســـلطة بشكل قســـري، ولن يطول بها الزمان حتى 

تتحول هي من صياد الى طريدة.
  كلمة أخيرة: من النكت املصرية املعبرة:

  قال راكـــب األوتوبيس لشـــخص يقف بجانبـــه: حضرتك 
ضابط؟

  قال: أل.
  قال: أخوك ضابط؟

  قال: أل.
  قال: ابن عمك ضابط؟

  قال: أل.
  قال: حد من قرايبك ضابط؟

  قال: أل.
  قال: أمال يا ابن (....) دايس على رجلي ليه؟!

 الرئيس محمد حسني مبارك عزيز علينا 
في الكويت بسبب موقفه التاريخي والشجاع 
إبان الغزو الصدامي لبلدنا، ومصر والشعب 
املصري أغلى منه ألن الشعوب هي الباقية 
واألفراد زائلون، لذا فمقالنا اليوم هو ملصر 
ولشعبها قبل ان يكون لقيادتها وللحقيقة 

وللتاريخ أيضا.
< < <  

  يحســـب حلقبة الرئيس مبارك انها استرجعت أرض مصر 
التي فرط فيها من ترفع صورهم هذه األيام، ويحسب له كذلك 
انه أوقف استنزاف ثروة مصر في احلروب واملعارك التي تنتهي 
بالهزائم املروعة، كما يحسب له توثيقه لعالقات مصر مع الدول 
العربية واإلســـالمية والغربية واملجتمع الدولي بعد ان ساءت 
كثيرا إبان عهود سلفيه ناصر والسادات، ما أتاح الفرصة لعمل 
ماليني املصريني في اخلارج، كما فتح الباب واسعا لعودة رؤوس 

األموال املصرية املهاجرة.
< < <  

  كما يحســـب للرئيس مبارك عمليات التنمية الضخمة التي 
لم تشـــهد لها مصر مثيال منذ نشـــأتها األولـــى، وفتح األبواب 
لالستثمارات الغربية والعربية واخلليجية واملصرية في طول 
البالد وعرضها، وفتحه املجال لإلعالم احلر من صحف وفضائيات 
الذي انفرد بشتم النظام واســـتقصاء الرئيس مبارك وتسويد 
صورته دون ان يحاسب او يسجن او يعدم من يقوم بذلك كحال 

عهود من سبقه.
< < <  

  وإبان نظام الرئيس مبارك ارتفع عدد السائحني من أقل من 
مليون الى ١٥ مليونا، كما حافظ على ارتفاع ســـنوي ملؤشـــر 
التنمية االقتصادية يتجاوز ٥٪ حتى في أحلك الظروف املالية 
العاملية (٢٠٠٨ وما بعدها)، حيـــث لم يتأثر االقتصاد املصري 
املتني بها، وفي عهـــده حصل كثير من املصريني وللمرة األولى 
في تاريخ مصر على العديد من جوائز نوبل، كما حصدوا العديد 

من البطوالت الرياضية اإلقليمية والقارية والعاملية.
< < <  

  هذا اإلجناز التاريخي غير املسبوق يوجب من الرئيس مبارك 
ان يحســـب خطواته القادمة مبيـــزان الذهب، كي ال يخدش هذا 
السجل الرائع الذي اعتقد ان قرونا ستمضي قبل ان يحقق رئيس 
آخر إجنازا مثله، ان احلفاظ على تاريخ الرئيس يجب ان يكون 
الشغل الشاغل ملن حوله، فوصفات و«روشتات» األيام األخيرة 
لم تكن مبســـتوى األحداث واملتغيرات، واخلطوة «الصح» ان 

تأخرت حتولت الى خطأ.
< < <  

  آخـر محطة: (١) وصول حكم ديني ســـني مؤدلج في مصر قد 
ميهد النفصال األقباط وغيرهم كما سيتسبب في إساءة العالقة 
مع اثيوبيا القبطية املتحكمة في منابع النيل والنزاع مع إيران 

الشيعية.
  (٢) كيف ميكن تقبل حقيقة ان املتحف املصري الذي يحتوي 
على أغلب آثار العالم ال ميلك أجهزة حراسة إلكترونية متقدمة 
تقفل األبواب والشـــبابيك بشـــكل أوتوماتيكي، وعيب يا زاهي 

حواس، أما كفاك سرقة لوحة زهرة اخلشخاش قبل أشهر؟!
  (٣) إحدى أكثر اجلرائم الغامضة التي أثارت حنق الشـــارع 
املصـــري هي جرمية قتل الفنانة ســـوزان متيم، وإن خروج او 
هروب هشام طلعت مصطفى ومحسن السكري هذه األيام ضمن 
االضطرابات احلالية يعطي دالالت واســـتنتاجات خطيرة لتلك 

اجلرمية غير املفهومة. 

 فيصل عبدالعزيز الزامل
 Faisalalzamel@yahoo.com 

 سامي عبداللطيف النصف
 samialnesf١@hotmail.com 

 العجيري يتوقع طقسًا متقلبًا يتخلله غبار ابتداء من الغد  بيل غيتس يدعو إلى القضاء على شلل األطفال
والمرزوق: رياح الكوس كسرت البرد

 وفاة عميدة البشرية عن عمر ١١٥ سنة في أميركا
 جاكسونفيلـ  يو.بي.آي: توفيت أونيس 
ســـانبورن التي يعتقد انها أكبر معمرة 
في العالم عن عمر يناهز الـ ١١٥ سنة في 
والية تكساس األميركية االثنني املاضي.

ونقلت صحيفة «جاكسونفيل بروغريس» 
عن ديڤيد فرانش ابن سانبورن بالتبني 
قوله ان اونيس ماتت. وكانت سانبورن 
قد التقت بفرانش حني كان في اخلامسة 

من العمر.
  وتقول عائلة سانبورن انها ولدت في 

٢٠ يوليو عام ١٨٩٥ وتزوجت ٣ مرات.
  وبوفاة ســـانبورن ينتقل لقب أكبر 
معمرة في العالم الى بيسي بيري كوبر 
في والية جورجيـــا والتي يبلغ عمرها 

١١٤ سنة. 

 نيويـــوركـ  أ.ف.پ: ألـــح بيـــل غيتس أحد 
مؤسسي «مايكروســـوفت» على الدول الغنية 
للقيام مبا تستطيع بهدف القضاء «نهائيا» على 
شلل األطفال في العالم، وذلك خالل مؤمتر عقد 

في نيويورك.
  وأكد بيل غيتس أن «القضاء على هذا املرض 
يتطلب جهدا كبيرا لكنني مقتنع بأننا نستطيع 
القيام بذلك». وكان غيتـــس يتحدث من منزل 
فرانكلـــن روزفلت حيث حـــاول هذا األخير أن 
يتعافى من نوبة شـــلل أطفال أصابته في سن 
التاسعة والثالثني، قبل أن يصبح رئيسا للواليات 

املتحدة.
  أضاف «لدينا املعرفة واملال، لذا فلنعمل حتى 
يتمكن األطفال في العالم من مواجهة املستقبل 

من دون خوف من شلل األطفال».
  ودعا غيتس قادة العالم إلى التشبه برئيس 
الوزراء البريطاني ديڤيد كامرون الذي كان قد 
أعلن في منتدى دافوس االقتصادي أن حكومته 
سوف تعمد إلى مضاعفة مساهمتها ملكافحة هذا 
املرض، بحيث تصل إلى ٦٠ مليون دوالر بعدما 

كانت ٣٠ مليونا.
  وأعلن امللياردير أنه فيما يتعلق به، فسوف 
يخصص ١٠٠ مليون دوالر لدعم حملة مكافحة 

شلل األطفال.
  وأكد أن مؤسسته قادرة على متويل ١٥٪ من 
مجموع اجلهود املطلوب بذلها للقضاء على هذا 
املرض املعدي الذي قد يؤدي إلى اإلصابة بإعاقات 

شديدة أو إلى املوت.
  ومن بني احلاضرين، عازف الكمان اســـحق 
برملان الذي أصيب بشلل األطفال عندما كان في 
الثالثة من عمره، باإلضافة إلى أحد أحفاد روزفلت 
إلى جانب بعض من أحفاد مخترعي لقاح شلل 

األطفال جوناس سالك وألبرت سابني.
  خالل العام املاضي أحصيت أقل من ألف حالة 
شلل أطفال. فاملرض لم يعد مستوطنا سوى في 
بلدان أربعة هي: أفغانستان والهند ونيجيريا 
وباكســـتان. لكنه في العام املاضي، مت تسجيل 
حاالت في جنوب-غرب افريقيا حيث كان املرض 

قد اختفى في العام ٢٠٠٠. 

تعود الى االنخفاض في ساعات ليل 
يومي اخلميس واجلمعة املقبلني 
لتكون ما بني درجتني والصفر في 
البر واملناطق املكشــــوفة قبل أن 
تعود احلرارة الى االعتدال ابتداء 
من وسط االسبوع، متوقعا هطول 
كمية اخرى من االمطار اخلفيفة 
واملتفرقة يوم االثنني السابع من 
فبراير احلالي في عدة مناطق من 
البالد. وعزا املرزوق تفاوت معدالت 
درجات احلرارة خالل االيام املاضية 
التي كان يفترض استمرار تدني 
درجات احلرارة خاللها الى هبوب 
رياح الكوس، وقال: اننا اآلن في 
بــــرج الدلو الذي يعرف عنه بأنه 
البــــرج املطير في الســــنة والذي 
ميتد من يوم ٢١ يناير حتى يوم 

٢١ فبرايــــر وهي فترة برد البطني 
التي تعرف ايضا ببرد الشبط والتي 
كان يفترض ان تتراوح معدالت 
درجات احلرارة خاللها بني ١٨ العليا 

و٨ الصغرى.
  غير أن هــــذه املرحلة الزمنية 
تتداخل فيها عدة فترات مناخية تبدأ 
ببرد األزيرق أو (التشار وتشار) 
التي يقول عنها أهل العراق (تخرج 
اجلاموسة من الشط) وتعتبر من 
أشد فترات موسم البرد انخفاضا 
للحــــرارة (أو ما يعــــرف محليا 
تشلة البرد) أو شدة البرودة. اال 
ان البرودة انكسرت وخفت حدتها 
وفســــدت كما يقال محليا بسبب 
هبوب الرياح اجلنوبية (الكوس) 

التي التزال مستمرة. 

الفلكي  الباحــــث   كونا: توقع 
د.صالح العجيري أن يسود البالد 
خالل االيام احلالية طقس متقلب، 
وأن تتحول الرياح الى نشطة مثيرة 

للغبار ابتداء من غد اخلميس.
  وقــــال العجيــــري ان رياحــــا 
جنوبية شــــرقية متقلبة االجتاه 
سادت والتزال تسود البالد االسبوع 
احلالي، وذلك نتيجة منخفضات 
جوية تتخللها سحب عالية أحيانا 

وفي أغلبها سحب ركامية.
  وأوضح ان بعض املناطق تشهد 
الركامية هطول  مع تلك السحب 
أمطار متفرقــــة خفيفة ومؤقتة، 
مضيفا انــــه ابتداء مــــن بعد غد 
الى  الرياح  اخلميس ســــتتحول 
شمالية غربية معتدلة أو نشطة 
السرعة مثيرة للغبار، السيما في 
املناطق الصحراوية املكشوفة مع 
بداية أيام تهبط فيها درجة احلرارة 
مع شعور ببرودة في اجلو، السيما 
في الصباح الباكر ثم تعود فرصة 

املطر ابتداء من االحد املقبل.
  من جهته، توقع الباحث الفلكي 
عادل املــــرزوق ان يكــــون اليوم 
ممطرا، وقال ان مســــتوى كمية 
االمطار املتوقعة قد تصل الى ثالثة 
مليمترات مصحوبة ببرد وغبار 
عالق في نهاية االســــبوع. وذكر 
ان حالة الطقس ستظل مضطربة 
وغير مستقرة ودرجة احلرارة قد 

 سالح الجو البريطاني خطط الختطاف هتلر
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