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للشروع في إجراءات بناء قسائمنا 
واستقرار أسرنا في سكن شأننا 
شأن جميع إخواننا املواطنني الذين 

سبقونا بالسكن.
وتابــع البناي: كل ذلك دون 
مبــرر واقعي على أرض الواقع 
فالبنى التحتية مكتملة واخلدمات 
مكتملــة ونحن فــي منطقة قد 
وصلتهــا كل االحتياجــات منذ 
ســنوات طوال وليست جديدة، 
ونتمنــى مــن املســؤولني منح 
أذونــات البناء حتى نســتطيع 
االســتقرار بالســكن بعــد هذه 

السنوات الطوال من االنتظار.

عقاب وليس سكنا مستحقا وفقا 
للقانون وما نص عليه الدستور 

الكويتي.
بدوره، قال عضو جلنة أهالي 
خيطان اجلنوبي عادل البناي: اننا 
نعيش في معاناة منذ ٥ سنوات 
بسبب عدم تسليمنا أذونات البناء 

غــالء اإليجــارات وتنتظر بفارغ 
الصبــر اســتقرارها في ســكنها 
اخلاص وحتملــت قيودا فرضت 
عليها تتمثل بقيمة رمزية بلغت 
١٥ ألف دينار و١٥ سنة متنع البدل 
الداخلي واخلارجي و١٠ سنوات ال 
يحق لنا ان نتصرف باألرض كأنه 

تسويف حقهم رغم انهم انتظروا 
ألكثر من ٢٢ سنة وتعتبر طلباتهم 
من أقدم الطلبات السكنية والتزال 
معاناتهم مستمرة رغم انهم يرون 

أراضيهم جاهزة أمام أعينهم.
وقــال املطيــري: نحن نطالب 
بحق ١٤٨٤ أسرة تعاني من وطأة 

وبات حق األهالي بالسكن محط 
شد وجذب بني السلطتني لتحقيق 

مصالح سياسية.
وطالب أصحاب القرار بالنظر 
الى أهالي مشروع خيطان اجلنوبي 
بنظرة إخوانهم وأبنائهم املستحقني 
وفقــا للقانون لكنهم لألســف مت 

املطيري: نعاني من تأخير متعمد 
لقسائم مشروع خيطان اجلنوبي 
السكني وهو مشروع مت توزيعه 
منذ ٥ سنوات وباتت بنيته التحتية 
جاهزة   ١٠٠٪ لكن لألســف أصبح 
حقنا بالسكن ورقة يستخدمها كل 
من احلكومة واملجلس للتفاوض، 

عادل الشنان

أبدى عدد من أهالي مشــروع 
خيطان اجلنوبي السكني استياءهم 
مما وصفــوه بالتأخير في تنفيذ 
املشروع دون مبررات، مؤكدين ان 
قسائم املشروع جاهزة للتسليم 
والبنى التحتيــة اكتمل حتديثها 
متامــا إال ان اجلهــات احلكومية 
املعنيــة متاطل وتتعمد التأخير، 
مطالبني بتســليمهم أذونات بناء 

قسائمهم على وجه السرعة.
وفي هذا الســياق، قال رئيس 
جلنة أهالي خيطان اجلنوبي بدر 

(زين عالم) البنية التحتية جاهزة متامابدر املطيري وعادل البناي وعدد من أهالي خيطان خالل اجلولة   الطرق جاهزة في خيطان اجلنوبي

بــدر املطيــري: لألســف حقنــا بالســكن أصبــح ورقــة تســتخدمها الســلطتان للتفــاوض وبــات محــط شــّد وجــذب بينهمــا
ــاص ــكنها اخل ــي س ــتقرارها ف ــر اس ــارغ الصب ــر بف ــارات وتنتظ ــالء اإليج ــأة غ ــي وط ــرة تعان ــق ١٤٨٤ أس ــب بح نطال
عــادل البنــاي: نعيــش فــي معانــاة منــذ ٥ ســنوات بســبب تأخــر اإلجــراءات وعــدم تســليمنا األذونــات دون مبــرر واقعــي

مصدر لـ «األنباء»: ال هدم لقصر العدل أو انتقال 
موظفيه قبل املوسم القضائي القادم أول أكتوبر

أسامة أبو السعود

كشف مصدر مسؤول في وزارة 
العدل انه لن يتم انتقال موظفي 
قصر العدل او يتم البدء في هدمه 
قبل املوسم القضائي القادم اول 
اكتوبر ٢٠٢٢. وأوضحت املصادر 
لـ«األنباء» ان الوزارة تدرس كافة 
السيناريوهات اخلاصة باملبني 

التاريخي لقصر العدل.
يذكر ان العديد من االدارات قد 
مت انتقالها من مبنى قصر العدل 
احلالي ومنها النيابة العامة التي 
انتقلــت الــى مبناهــا اجلديد في 
منطقة الشــويخ اضافة الى عدد 
مــن ادارات التنفيــذ وغيرها من 
ادارات وزارة العدل التي انتقلت الى 
مجمعات احملاكم مبختلف الوزارات 
للتخفيف من الضغط على مبنى 
قصر العــدل الذي مت االنتهاء من 
تشييده في عام ١٩٨٣م وافتتاحه 
في عام ١٩٨٦م، على مساحة ٥٠٫٠٠٠ 

متر مربع.

أهالي خيطان اجلنوبي للجهات املعنية: أعطونا أذونات البناء
ً أكدوا لـ«األنباء» أن قسائم املشروع جاهزة للتسليم والبنى التحتية اكتمل حتديثها متاما

ملشاهدة الڤيديو

محافظ العاصمة: اإلسراع في إعادة تأهيل 
«يوم البحار» الفتتاحه أمام اجلمهور

العاصمة  دعــا محافــظ 
اجلهات املعنية الى ســرعة 
إعــادة تأهيل «يوم البحار» 
متهيــدا الفتتاحــه بأقصى 

سرعة ممكنة أمام الزوار.
وقال اخلالد خالل الزيارة 
امليدانيــة التي قام بها أمس 
البحــار» ورافقه  الى «يوم 
فيها الوكيل املساعد لقطاع 
اخلدمات االعالمية واالعالم 
اجلديــد فــي وزارة االعالم 
جاســم احلبيــب، ومديــر 
الســياحة في وزارة االعالم 
فيصــل الدريــع وعــدد من 
مسؤولي احملافظة إن «يوم 
البحار» أو ما كان يطلق عليه 
قرية يوم البحــار التراثية 
تشكل أحد املعالم السياحية 
والتاريخيــة فــي الكويــت 
ملــا تتميز به مــن احتوائها 
علــى العديد مــن املقتنيات 
التاريخيــة واحملــالت التي 
تتضمن بعــض الصناعات 

اآلليات الضرورية للمسارعة 
املرفــق  افتتــاح هــذا  فــي 
السياحي والتاريخي وبات 
من الضــروري العمل على 
اإلسراع في تشغيله، ونحن 

على استعداد تام للتعاون مع 
كل اجلهات املعنية للخروج 
بحلول آنية وسريعة ومتهد 
إلى افتتاحه بأقصى سرعة 

ممكنة.

أكد أنه أحد املعالم السياحية والتاريخية في الكويت

الشيخ طالل اخلالد خالل زيارته إلى «يوم البحار»

واحلــرف القدميــة، فضــال 
عن وجــود املكتبة التراثية 

واملقهى الشعبي.
 وأضاف اخلالد: زيارتنا 
تأتي في إطار بحث ومناقشة 

عادل املرزوق لـ «األنباء»: البرد لم ينتِه
ومستمر معنا حتى نهاية مارس أو أول أبريل

اخلبير الفلكي أكد أن انتهاء املوجة األخيرة ال يعني زواله

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

فترات البرد القادمة: «األزيرق» حتى ٣١ اجلاري و«عقرب السم» ١٩ فبراير و«عقرب الدم» 
٢٧ فبراير و«عقرب الدسم» ٧ مارس و«العجوز» ١٧ مارس و«بياع اخلبل عباته» ٣٠ مارس

أكــد اخلبير الفلكي عادل املرزوق ان 
البرد في الكويت واملنطقة لم ينته بانتهاء 
املوجة األخيرة، مشــددا علــى أن البرد 
مســتمر حتى نهاية مــارس املقبل أول 

أول أبريل.
ونفى املرزوق ان يكون قد أكد ان البرد 
انتهى، وقال: ظهر في وســائل التواصل 
االجتماعي كالم ينسب لي لم أذكره بتاتا 
وهو أنني قلت إن البرد قد انتهى، وهذا 
الكالم غير صحيح، فالبرد لم ينته بعد 
وسيســتمر، والذي ذكرته في «األنباء» 
وباحلــرف الواحــد هو ما يلــي: «ولكن 
فــي يوم االثنني القادم ٢٤ يناير (امس) 

ســتتحول الرياح إلى جنوبية شرقية (كوس مطلعي) 
خفيفة السرعة سرعتها ال تزيد على ٢٠ كم/س، ستخف 
علــى أثرها حدة البرد وتنتهي موجته اعتبارا من يوم 
االثنني ٢٤ يناير (امس) ومع إطاللة يوم الثالثاء (اليوم) 
ستتحول الرياح إلى شمالية غربية قليلة البرودة معتدلة 
السرعة قد تصل أحيانا إلى ٢٠ كم/س وستستمر هذه 
الريــاح حتى يوم األربعاء ٢٦ يناير (غدا)، هذه الرياح 
ستجعل اجلو وفق املعدل السنوي تقريبا فتكون درجة 
احلرارة في هذه الفترة بالنهار بني ١٨ـ  ٢٠ درجة مئوية، 
وفي الليل تكون بني ١٢ و ١٤ درجة مئوية». وهذا الكالم 

ال يعني أن البرد قد انتهى.
 واضــاف: البرد لم ينته بعد ومســتمر حتى نهاية 
مــارس أو أول أبريــل، والذي قلته إن موجــة البرد أو 
انخفــاض في درجات احلرارة التي ضربت املنطقة هي 
التــي انتهت، فهناك فترات من البرد ســتأتي في األيام 

القادمة حتى نهاية شهر أبريل مثل ذلك: 
١ـ  في يوم ٢٤ يناير (امس) يبدأ «برد االزيرق أو التشار 
وتشار» ومدته ٨ أيام وقد بدأت فعال والذي ينتهي في 

نهاية الشهر اجلاري.
٢ ـ فــي يوم ١٠ فبراير يبدأ برد العقارب وهي ٣ عقارب 

ومدة كل عقــرب ٩ أيام 
العقارب  بــرد  وإجمالي 

٢٧ يوما.
٣ـ  مع بداية برد العقارب 
يبــدأ برد عقرب الســم 
أيــام وهــي  ومدتهــا ٩ 
أول فتــرة برد العقارب 
وتســمى أول العقــارب 
وتنتهي في يوم ١٩ فبراير 
وســميت بعقرب السم 

لشدة برودتها.
٤ ـ فــي يــوم ١٩ فبراير 
يدخل برد العقرب الثانية 
وهــو بــرد عقــرب الدم 
ومدته ٩ أيام تخف فيه 

حــدة البرودة وينتهي برد هذه العقرب 
في يوم ٢٧ فبراير.

٥ ـ في يوم ٢٧ فبراير يدخل برد عقرب 
الدسم وأيضا مدته ٩ أيام وهو آخر فترة 
برد العقارب والذي تنتهي هذه الفترة في 
يوم ٧ مارس حيث تخف في هذه الفترة 
البرد وهي مؤشر على بداية الربيع في 

املنطقة.
٦ ـ ثــم تأتي بعد ذلــك في يوم ٨ مارس 
دخول فترة بــرد العجوز ومدتها ثالثة 
أسابيع أو ٢١ يوما وبرد العجوز تصاحبها 
رياح احلسوم وهي رياح شمالية باردة 
تضرب املنطقة ومدتها ٨ أيام تنتهي رياح 
احلسوم في يوم ١٧ مارس، حيث ذكرت هذه الرياح في 
القرآن الكرمي باآلية السابعة من سورة احلاقة (سخرها 

عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما) ڈ.
٧ ـ في يوم ٢٥ مارس تدخل فترة البرد املشهورة وهي 
فتــرة برد «بياع اخلبل عباته»، وفترة برد بياع اخلبل 
عباتــه هي فترة ال تصيب املنطقة في كل ســنة، وإمنا 
هي فترة تهب فيها الرياح الشمالية الباردة وتؤدي إلى 
انخفــاض في درجات احلرارة بعــد أن اعتقد الناس أن 

البرد قد انتهى.
٨ ـ وفــي يوم ٢١ مارس يدخل فصل الربيع حيث يكون 

فيه الدفء وجريان املاء في أغصان الشجر.
٩ـ  فــي يــوم ٣٠ مارس تكون نهايــة فترة برد العجوز 

حيث تبدأ ظهور املالبس الصيفية.
هذه هي الفترات الشتوية الباردة املعروفة في املنطقة 
والتــي توارثنا معرفتها من أجدادنا، رحمة اهللا عليهم 
جميعا، حيث يذكر لنا أجدادنا، تغمدهم اهللا جميعا بواسع 
رحمته، أن برد الكويت يكون مع هبوب الرياح الشمالية، 
ويقولون مع الشــمال تكون السماء خالية من الغيوم، 
ولذلك يشيرون في أهازيجهم وأغانيهم البحرية حيث 
يقولون «انظر إلى الغيم لي هب الشمال انزاح»، ولكن 
مع هبوب رياح الكوس أو 
الرياح اجلنوبية الشرقية 
نالحظ ارتفاعا في درجة 
حرارة اجلــو، حتى في 
أيام الصيف احلار نالحظ 
مع وجود احلرارة العالية 
جدا أن درجــة احلرارة 
تنخفض قليال مع هبوب 
الرياح الشمالية وترتفع 
أكثر مــع هبــوب رياح 
الكــوس، فمتى ما هبت 
ريــاح الكــوس ارتفعت 
درجة احلرارة، ومع رياح 
الشمال تنخفض احلرارة. 

واهللا تعالى أعلم. (زين عالم) البرد ملا ينته.. واالستعدادات له متواصلة  


