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«(تيا) صديقتي وأفكارنا متشابهة»
الفنانة اللبنانية نوال الزغبي 

متحدثة عن ابنتها «تيا»، 
وتقول إنها «تنبش خزائني 

وترتدي مالبسي حتى القدمية 
وحتمل حقائبي، تيا صديقتي 

وأفكارنا متشابهة وترفض 
اعتزالي متاما، وكشفت الزغبي 

سر غياب توأمها عن الظهور 
اإلعالمي، مؤكدة أنهما ال يرغبان في 

ذلك على عكس شقيقتهما «تيا».

«فخور بكوني إماراتي عربي»
الفنان اإلماراتي حسني 

اجلسمي بعد ان طرح أغنية 
جديدة بعنوان «عيدي»، وذلك 
عبر قناته الرسمية على احد 

مواقع اإلنترنت، مبناسبة العيد 
الوطني لإلمارات.

األغنية من كلمات ناصر محمد 
بن يروان النيادي، أحلان فيصل 

اجلاسم، توزيع زيد ندمي، إيقاعات 
إبراهيم حسن، وإشراف محمد 

درويش الزرعوني.

«إنه فارس أحالمي الجديد»
جنمة الغناء ماريا كاري 
(٤٦ سنة) تؤكد عالقتها 

الرومانسية مع الراقص بريان 
تاناكا (٣٣ سنة) بعد أقل من 

شهرين على انفصالها عن جيمس 
باكر.

«كراهية وحسد البريطانيين متأصالن في 
النفسية الفرنسية»

املؤرخ والصحافي واملذيع 
البريطاني دومينيك ساندبروك 
وهو يتحدث حول السبب الذي 

يجعل الفرنسيني الطرف األصعب 
في مفاوضات خروج بريطانيا من 

االحتاد األوروبي.

«ينبغي أال تتعرض أي أمرأة لمثل هذه اآلالم»
املمثلة األميركية كيرتني 

ستودن تكشف في شريط 
ڤيديو جديد مدى اآلالم التي 

عانت منها نتيجة حلالة اإلجهاض 
التي أصيبت بها مؤخرا.

«أريد استعادة سمعتي الطيبة بالتأكيد»
ديڤيد مويلر، مضيف راديو 
دي جيه، وهو ينكر حترشه 

وراء الكواليس بالنجمة تايلر 
سويفت، ويؤكد ان سلوكه كان 

دوما طيبا مع النساء.

«يجب عدم اإلسراف في إنفاق المال»
عارضة األزياء األسترالية 

روبي روز تعترف انها تفضل 
غسل مالبسها بنفسها خالل 
السفر، فما تتقاضاه الفنادق 

الفخمة في غسل وكي املالبس 
يصل أحيانا الى حد اجلنون!

«األشغال»: رصد لتطاير احلصى في طريق املقوع - صبحان
و«الداخلية» تنصح بتوخي احليطة واحلذر

فرج ناصر  وكونا

هطلت أمس اخلميس امطار 
رعدية شــديدة علــى جميع 
مناطــق الكويت حيث افادت 
البالد تأثرت  «االرصاد» بأن 
بامتداد منخفــض جوي من 
ناحية الغرب صاحبه امتداد 
منخفــض جوي فــي طبقات 
اجلو العليا ما ادى الى تكون 
السحب املنخفضة واملتوسطة 
صاحبها فرص ألمطار متفرقة 
خالل عطلة نهاية األســبوع 
تفاوتت كمياتها ما بني اخلفيفة 
واملتوسطة مع بعض السحب 
الركامية الرعدية على بعض 

املناطق.
ومن املتوقع اليوم اجلمعة 
أن يكون الطقس نهارا غائما 
جزئيــا الــى غائــم والرياح 
جنوبيــة شــرقية تتحــول 
الى شــمالية غربيــة خفيفة 
الى معتدلة الســرعة تنشط 
احيانا وتتراوح ســرعتها ما 
بــني (١٥-٤٠)كم/ســاعة مع 
فرصة ألمطار متفرقة تكون 
رعدية احيانا ودرجات احلرارة 
العظمى املتوقعة ما بني (٢٥-

٢٧) درجة مئوية اما ليال فمن 
املتوقع ان يكون الطقس غائما 
جزئيا والرياح شمالية غربية 
الى متقلبة االجتاه خفيفة الى 
معتدلة السرعة تنشط على 
الســواحل تتراوح ســرعتها 
ما بني (١٠-٤٠) كم/ساعة مع 
فرصة ألمطار متفرقة ودرجة 
احلرارة الصغرى تتراوح ما 
بــني (١٤-١٦) درجــة مئوية 
وحالــة البحــر نهــارا وليال 
خفيف الى معتدل املوج يعلو 
احيانا ويكون ارتفاع املوج ما 

بني (٢ - ٦) اقدام.
وأما غداً فمــن املتوقع أن 
يكــون الطقــس نهــارا غائم 
جزئيا والرياح شمالية غربية 
الى شمالية خفيفة الى معتدلة 
السرعة وتتراوح سرعتها ما 
بــني (١٥-٣٨)كم/ســاعة مع 
فرصة ألمطار متفرقة ودرجات 
احلرارة العظمى املتوقعة ما 

بني (٢١-٢٣) درجة مئوية، اما 
ليال فمن املتوقع ان يســتمر 
الطقس غائما جزئيا والرياح 
شــمالية غربيــة خفيفة الى 
معتدلة السرعة تنشط على 
فترات تتراوح سرعتها ما بني 
(١٥-٤٠) كم/ســاعة ودرجة 
احلــرارة الصغــرى تتراوح 
مــا بني (١١-١٣) درجة مئوية 
وحالة البحر نهارا خفيف الى 
معتــدل املوج ويكون ارتفاع 
املــوج ما بــني (٢ - ٥) اقدام 
وحالة البحر ليال يكون معتدل 
الى عالي املوج وارتفاع املوج 

(٣ - ٦) أقدام.
مــن جانبها أكــدت وكيلة 
وزارة األشــغال م.عواطــف 
الغنيم في تصريــــح خاص 
لـ «األنباء» ان الوزارة تعاملت 
مــع هطــول األمطــار وفقــا 
لفرق الطوارئ املنتشرة في 

احملافظــات الســت، وتأهبت 
ملواجهة اي مشاكل قد حتدث 
وبالفعل تعاملت معها، خاصة 
في بعض املناطق والشوارع 
وكذلــك املناطــق املرصــودة 

مسبقا.
وأضافت ان عدد الشكاوى 
التــي تلقتها غرفة العمليات 
بالوزارة لم يتجــاوز الـ ٢٥ 
شــكوى لتجمع االمطار في 
شارع االســكندرية وكيفان 
والدائــري اخلامــس عنــد 
منطقــة الفــردوس نتيجــة 
ألعمال الطرق  للتطوير ومت 
التعامل معها ومازالت الغرفة 
تقوم بعملها برئاسة الوكيل 
املساعد محمد بن نخي وفرق  
الوزارة  الطــوارئ. وكانــت 
قــد قامت بأعمــال التنظيف 
اخلاصة باملناهيل وخطوط 
األمطــار التي بدأت فيها منذ 

اغسطس املاضي.
كمــا أكدت الغنيــم انه مت 
رصــد مواقع أوليــة لتطاير 
احلصــى في طريــق املقوع ـ 
صبحان، وذلك بسبب انتهاء 
العمر االفتراضي لهذا الطريق.

وأضافت ان الوزارة سوف 
تتعامل مع هــذا الطريق في 
حال إصالحه أو عمل القشرة 
اخلاصة به وان الوزارة بدأت 
في أعمال هــذا الطريق فجر 

اليوم.
وقالــت ان هنــاك عقــدا 
مرصودا لتطوير هذا الطريق 
تبلــغ تكلفتــه ٣٥٠٠ مليون 

دينار.
ودعت الغنيم املواطنني الى 
ابالغ وزارة األشــغال برصد 
اي طــرق أو شــوارع يوجد 
بها تطاير احلصى، وذلك من 
خالل مبدأ تعــاون املواطنني 

مع اجلهات احلكومية.
وأضافت ان وزارة األشغال 
تقــوم مــن خــالل معداتهــا 
بجوالت علــى الطريق لعمل 
مسح للشوارع والطرق التي 
حتتــاج الى تنظيــف وإزالة 
جتمعات املياه أو حتى التعامل 

مع احلصى املتطاير.
من جانبها، ناشدت اإلدارة 
العامــة للعالقــات واإلعــالم 
األمني بوزارة الداخلية اإلخوة 
املواطنني واملقيمني مستخدمي 
الطريــق ضــرورة توخــي 
احليطة واحلذر بسبب تقلب 
حالــة الطقس الذي تشــهده 
البالد خالل هذه الفترة نظرا 
لهطول األمطار، مشــيرة إلى 
عدم التــردد عنــد الضرورة 
باالتصال علــى هاتف األمان 
(١١٢) ألي مساعدات إنسانية 

ومرورية وأمنية.

(محمد هاشم)يستظل مبظلة ليقي نفسه املطر املياة اغرقت الشوارع أمس 

(احمد علي) جو غائم طوال نهار امس وبرق ورعد في السماء وفي االطار م. عواطف الغنيم 

(زين عالم) هكذا بدت شوارع العاصمة أمس 

فريق التحقيق في مأساة الطائرة 
البوليڤية: ملاذا لم يعلن قائد 

الطائرة عن نقص الوقود؟!

كولومبياـ  وكاالتـ  العربية: فريق التحقيق الكولومبي 
ـ البرازيلي املكلف بالتحقيق في سقوط الطائرة البوليڤية 
مســاء االثنني املاضي في منطقة تالل وأدغال قريبة من 
مدينة «ميديلني» الكولومبية، حيث كان مقررا لرحلتها 
أن تنتهي هبوطا فيــه، غير مرتاح آلخر ما قاله قائدها 

لبــرج املراقبة باملطار قبل 
حتطمها، من أنه يعاني من 
نقص في الوقود، وهي التي 
لم تكن قد وصلت بعد إلى 
نهاية رحلتها، وكأنه يعترف 
أن ما كان بخزاناتها هو أقل 
من املطلوب لرحلة، علما أنه 
ملزم بأن يكون لديه وقود 
احتياطي للطيران ٤٥ دقيقة 
إضافية، وهو مــا تتطلبه 
أنظمة الطيــران املدني في 

العالم. 
وأول مــن أبــدى عــدم 
ارتياحه للطيار بعد حتليل 

فريق التحقيق املشترك ألقواله، هو الفريدو بوكانيغرا 
مديــر دائرة الطيران املدني فــي كولومبيا، فقد قال «ال 
أفهــم، كيف يعاني من نقص بالوقود، وال يعلن ذلك إال 

باللحظات األخيرة» وفق تعبيره. 
وعبر «بوكانيغرا» عن شكوكه بأن الطيار كان يخفي 
حقيقة نقص الوقود حني ذكر أوال بأنه يواجه مشكلة في 
األنظمة الكهربائية للطائرة، ليبرر طلبه الهبوط اضطراريا 
في أي مطار، وملا تعذر ذلك اعترف في اللحظات األخيرة 
فقط مبشكلة الوقود، وهي سبب سقوط الطائرة «فبعد 
فحص هيكلها اتضح أن خزاناتها كانت خالية متاما من 
الوقــود» وهو مــا نقلته أيضا شــبكة Caracol اإلذاعية 
الكولومبية، عن مقرب من فريق التحقيق لم تذكر اسمه. 
أيضا، أجمعت وسائل إعالم برازيلية عدة في تقارير 
بثتها ونشــرتها في اليومني املاضيني، على معلومات 
أشــارت الى أن الطيار ماكويل كيوراجا مالك الشركة 
املالكة بدورها للطائرة املســتخدمة منذ ١٧ ســنة «بدأ 
منذ عــام بتخصيصهــا لنقل فرق رياضيــة بني دول 

أميركا الالتينية.

الطائرة بعد حتطمها

قائد الطائرة املنكوبة

أمطار رعدية 
في سماء الكويت

الغنيم: 
متأهبون ملواجهة 
أي مشاكل وتلقينا 

حتى اآلن 
٢٥ شكوى


