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تگييف دايگن

 69030266 ���س��ن��وي��ة  وع����ق����ود  ال�����س��ي��ان��ة   -

 66645882 امل��ن��ف�����س��ل��ة  ال�����وح�����دات  م��ب��ي��ع��ات   -

 69018118 امل����رك����زي  ال��ت��ك��ي��ي��ف  م��ب��ي��ع��ات   -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سح�تك���م
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبت��ك���ار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

العالنات�������ك�م

في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

تســوق وادفــــع
 من مگانك

 متوفر جميع 

االجهزة الكهربائية

ت: 22633088 - 22633011  

تليفزيونات من )32-82( بو�صة

BTU )36000-12000( وحد�ت تكييف من

ثالجة جتارية

التركيب 
خالل24 ساعة

  موؤ�س�سة الف�وزان 
لالأجه�زة الكهربائي�ة 

شقق ديلوگس لإليجار باجلابرية
تگون مالگة البيت سيدة

وتتكون من غرفة ما�صرت كبرية و�صالة ومطبخ

وحمام لل�صيوف ومدخل منف�صل وم�صعد وتكون 

جديدة يف �جلابرية �أو �ل�صرة �أو �ملناطق �لد�خلية

96033509 ت: 

سيــــدة تطلـــب شـــقــــة لإليجــــــار

�لرجاء �لتو��صل

99672250 / 97975448

مطـــلـــــوب
متبرع بگلية

فصيلــة الــــدم
O- أو O+ 

العالنات��كم في دل�ي���ل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

عادل يوسف المرزوق

حالة الطقس خالل
األيام الثالثة املقبلة

إن من أكثر املناطق التي يجد فيها املتنبئ 
اجلوي صعوبة فــي التنبؤات اجلوية بفترة 
زمنية كبيرة هي منطقة شــمال شرق شبه 
اجلزيرة بسبب ســرعة التغيرات في حالة 
الطقس للمنطقة، حيث ان من أول الدروس 
التي يدرسها طالب التنبؤات اجلوية هي زيادة 
نسبة اخلطأ في التوقعات اجلوية وحالة الطقس 
في أي منطقة كانت في العالم إذا زادت الفترة 
الزمنية بأكثر من 7 إلى 10 أيام فإن نســبة 
اخلطــأ هنا تكون صغيرة جــدا فتكون بني 
3 و5% ولكن هذه النســبة من اخلطأ قطعا 
ستزيد إذا زادت املدة الزمنية املراد توقعها، 
فالتوقعات اجلوية التي يتوقعها املتنبئ خالل 
فترة زمنية تزيد علــى 30 يوما قطعا وبال 
شك فإن نسبة اخلطأ هنا ستزيد على %40 
)ولذلك يشار في دروس التنبؤات اجلوية الى 
انه كلما زادت املدة زمنية زادت نسبة اخلطأ 
في التوقعات(. وعلى هذا األســاس، صدرت 
منا توقعات في األســبوع املاضي تشير الى 
احتمال سقوط أمطار في يوم االحد املوافق 
21 اجلاري، ولكن بعد دراسة اخلرائط اجلوية 
ملناطق العالم والتي نأخذها نحن كمشتركني 
في هذه املواقع والتي تصدر في كل ســاعة 
من اليوم مبعنى تصدر 24/24 ساعة جلميع 
مناطق العالم فيتم عادة تزويدنا بالعديد من 
اخلرائط املتخصصة والتي تستفيد منها حركة 

الطيران واملالحة البحرية في العالم.
فقد جاءت اخلرائط اجلوية في ذلك اليوم 
فوجدت في دراستها ملا يشير الى تواجد غيوم 
محتملة في منطقة شمال اخلليج العربي مع 
املعطيات املصاحبة للحركة اجلوية والتي تشير 
الى إمكانية سقوط أمطار، فهذه اخلرائط تكون 
شاملة كل البيانات اجلوية مثل وجود منخفض 
جوي واجتاه الرياح وســرعتها وغيرها من 
االمور التي يطلبها املتنبئ اجلوي لتوقعاته 

اجلوية.
ثم بعد يومني جاءت اخلرائط اجلديدة التي 
ذكرنا انها تصدر كل ساعة وأصبحت تشير 
هذه اخلرائط مع األســف الشديد الى خلو 

املنطقة من الغيوم وانعدام فرصة ســقوط 
امطار في منطقة شمال شرق اجلزيرة العربية، 
فرأيت أنه من األفضل لي االستدراك في هذا 
األمر وتصحيح هذا األمر وعلى هذا األساس 
صرحت في جريدة »األنباء« االستدراك الذي 

نشر قبل عدة في جريدة األيام.
ولكن املضحك فعال في األمر أصبح التوقع 
األول الذي ذكرت فيه باحتمال سقوط أمطار 
في يوم االحد 21 اجلاري قد عاد وبقوة حيث 
يصعب كما ذكرت في مقدمة املقال التوقع في 
املنطقة بسبب وقوعها في منطقة صحراوية 
شديدة الندرة في املطر، لذلك فإنني ال ألوم 
املتنبئ اجلوي في الكويت إذا جاءت توقعاته 
عكس ما كان يتوقع خصوصا إذا زادت على 
3 أيــام ولكن في فترة األيــام الثالثة تكون 

التوقعات صحيحة بنسبة %95.
ولكن عندما بدأت في دراسة اخلرائط اجلوية 
التي  مجددا فقد وجدت املعطيات والبيانات 
وجدتها في هذه اخلرائط تشير وبصورة عامة 
الى عدة بؤر من الضغط املنخفض منتشرة 
في شــبه اجلزيرة العربية ومتتد هذه البؤر 
الى وسط احمليط الهندي حيث بدأ يخف في 
هذه الفترة قوة منخفض الهند املوسمي وعليه 
فإن منطقة شمال اخلليج العربي ستكون حالة 

الطقس فيها كما يلي:
٭ يوم االحد 21 اجلاري: في مســاء هذا 
اليوم ستتكاثر كمية الغيوم في املنطقة التي 
ستكون غيوم متوسطة االرتفاع بني 10 و14 
الف قدم فوق سطح البحر تعطي فرصة ضئيلة 
جدا لســقوط امطار رعدية خفيفة ومتفرقة 
وذلك بسبب تواجد منخفض جوي تبلغ قوته 
1012 ـ 1014 مليبــار مع درجة حرارة تكون 
عادية ووفق املعدل السنوي وتكون بني 33 
و35 في النهار وبني 21 ـ 23 في الليل ورياح 
جنوبية شرقية )كوس( سرعتها بني 18 و23 
كم/ساعة مع رطوبة متوسطة وعادية تكون 
نســبتها املتوقعة بني 42 و48%، كما تخف 
 Jet( في هذا اليوم قوة اندفاع الهواء النفاث
stream( بشــكل كبير والتي عادة تكون في 

طبقة الستراتوسفير والتي يكون سمكها بني 
10 و 50 كيلومتر.

٭ يوم االثنني 22 اجلاري: تســتمر حالة 
الطقس هذه مع زيادة تغطية السماء بالسحب 
بسبب متدد املنخفض السوداني الى داخل 
شبه اجلزيرة العربية بسبب استمرار وجود 
مناطق من الضغط املنخفض والذي تبلغ قوته 
1008 ـ 1012 مليبار، حيث تبدأ هذه السحب 
في الفترة املسائية بسقوط امطار خفيفة جدا 
ال تزيد نسبة احتمال سقوطها بني 27 و%30، 
وقد تكون كميتها بــني 1 و1.5 ملم أي كمية 
قليلة جدا وسيتركز سقوط هذه االمطار في 
منطقة شــمال غرب الكويت والتي ستكون 

تقريبا حول منطقة األديرع والساملي.
كما أن درجة احلرارة ستكون عادية ووفق 
املعدل السنوي بني 33 و35 في النهار وبني 21 
و23 في الليل ورياح جنوبية شرقية )كوس( 
تخف ســرعتها بعض الشيء فتكون بني 12 
و8 كم/ساعة مع رطوبة عادية تكون نسبتها 
املتوقعة بني 38 و42%، ويتبني لنا من خرائط 
الطقس أن اندفاع الهواء النفاث تخف سرعة 
بشكل كبير جدا الى درجة يبدو للوهلة االولى 

وكأنه قد تالشى متاما.
٭ يوم الثالثاء 23 اجلاري: تشير مؤشرات 
الطقس في املنطقة الى اســتمرار حالة عدم 
االســتقرار في اجلو في الفترة الصباحية 
مع اســتمرار وجود املنخفض اجلوي الذي 
سيتمركز في منطقة شمال اخلليج العربي حيث 
تبلغ 1012 ـ 1014 مليبار سيعطي فرصة الى 
سقوط امطار رعدية خفيفة ومتفرقة في الفترة 
الصباحية ثم تبدأ بعد ذلك تنقشع تدريجيا 
الغيوم من املنطقة مع انعدام فرصة سقوط 
االمطار واســتمرار هبوب الرياح اجلنوبية 

الشرقية )الكوس( حتى نهاية االسبوع.
ولكن يتغير اجتاه الهواء في آخر الشهر فيكون 
اجتاه الرياح شمالية الى شمالية غربية مما يعطي 
الفرصة الى انخفاض ملحوظ في درجات احلرارة 
وخصوصا في ساعات الفجر والصباح االولى، حيث 
يبدأ كبار السن في لبس املالبس الشتوية اخلفيفة.

»التعريف باإلسالم«: وقفة مشرفة ألهل الكويت 
بعزاء املهتدي اللبناني كميل

ثمن مدير عام جلنة التعريف 
باإلســام فريد العوضي تفاعل 
وحضــور أهل الكويت املشــرف 
وضيوفها مــن اجلاليات الوافدة 
مع النداء اإلنساني الذي أرسلته 
اللجنــة عبــر وســائل التواصل 
االجتماعــي وحثــت مــن خاله 
على املشــاركة وحضــور صاة 
اجلنــازة وتقدمي العزاء في وفاة 
املهتدي »كميل تبشراني« من أبناء 
اجلنسية اللبنانية، والذي ليس 

له أقارب بالكويت. 
وتابــع العوضــي: وقفة أهل 
الكويت اإلنسانية في هذا العزاء 
ينبغــي أن تكون منهجا يدرس، 
حيث كان في مقدمة مســتقبلي 
العــزاء الشــيخ جدعــان الهذال 
التعريــف  جلنــة  ومســؤولي 
باإلسام بجانب توافد كبير من 
أهل الكويت وضيوفها اجلاليات 
والذين حرصوا على تقدمي واجب 

العزاء.
ومن ناحيته قال الشيخ جدعان 
الهذال: ال أعرف املتوفى غفر اهلل 
له، وتقبله في الصاحلني، ولكني 
علمت أنه من املهتدين اجلدد بلجنة 
التعريف باإلسام، فكان أخا لنا 
فــي الدين وتلــك صلة من أقوى 

واعظم الصات والروابط. 
وتابــع الهذال: هــذا املهتدي 
كميل رحمه اهلل ليس له أقارب 
بالكويــت، ولكــن مــن خــال 

مشاركتي في هذا العزاء وحضور 
جموع املعزين أصبحنا كلنا أهله 
وأقاربه. فالذين حضروا صاة 
اجلنازة وقدموا العزاء ال يعرفون 
هذا املهتدي وال تربطهم به صلة 
ووشــائج القربى ولكن جمعنا 
اإلسام، فكان التاحم والتظافر 

في صاة اجلنازة وتقدمي العزاء 
في أخ لنا في دين اهلل. وأصالة 
عن نفســي ونيابــة عن جلنة 
التعريف باإلسام نتقدم بالشكر 
اجلزيل لكل من شاركنا في هذه 
الوقفة اإلنسانية، وال أراكم اهلل 

مكروها في عزيز لديكم.

الشيخ جدعان الهذال يتلقى التعازي

عودة رحلة »فام« من العمرة
عاد فريق رحلة »فام« من العمرة بعد 
مشاركة متميزة بني كل من طيران ناس 
وفنادق روتانا وســفريات امللك وأركان 
للحــج والعمرة . وقد قام الفريق بزيارة 
إلــى فنــدق املروة في مكة ثم شــارك في 
تدشني فندق سنترو سامة في جدة حيث 
تعــرف أفراد الفريق على الفندق اجلديد 
والــذي يضم أكثر من ١٨9 غرفة وجناحا 
فندقيا جميعها مؤسس بأسلوب معاصر 
وراق يناسب جميع األذواق ويقدم مفهوما 

فريق »فام« أثناء تواجده في الفندقجديدا للضيافة على مستوى املنطقة.


