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اخلبير الفلكي عادل املرزوق: فرصة جيدة 
لسقوط أمطار خالل األيام األربعة املقبلة

التحاق الدفعة ٥٠ باخلدمة الوطنية ١٤ يناير
أصدر وزير الدفاع الشيخ عبداهللا العلي 
قــرارا بتعديل تاريخ التحاق الدفعة ٥٠ من 

املكلفني بأداء اخلدمة الوطنية.
وجاء في القرار:

مادة أولى: يعدل تاريخ التحاق الدفعة ٥٠
من املكلفني ألداء اخلدمة الوطنية العسكرية 

الــواردة باملادة الثانية مــن القرار الوزاري 
رقم ٢٠٢٢/٤٧٧ املشار إليه أعاله ليصبح ١٤
يناير ٢٠٢٣ بدال من تاريخ ١٢ نوفمبر ٢٠٢٢.

مادة ثالثة: لى رئيس األركان العامة للجيش 
إصــدار األوامر الالزمة بتنفيذ مضمون هذا 

القرار.

قــال اخلبير الفلكي عادل 
املرزوق ان منطقة شمال شرق 
شــبه اجلزيرة العربية تعد 
من أكثر املناطــق في العالم 
عرضة لتغير الطقس خالل 
مدة قصيرة جدا ولذلك كثيرا 
مــا تتغيــر التوقعــات التي 
يذكرها املتنبئ اجلوي والتي 
يتوقعها  خالل الســاعات أو 
األيــام القادمــة حيث تتغير 
وبسرعة كبيرة وخالل ساعات 
أو أقل من ذلك خرائط الطقس 
في املنطقة وهذه عادة حتدث 

في كل املناطق الصحراوية في العالم.
وأضاف: وعليه أصحح ما نشــرته مساء 
اخلميس بأن الطقس سوف تزيد فيه فرصة 
سقوط االمطار ومن احملتمل أن يبدأ سقوط 
األمطار من بعد منتصف الليل األحد ٤ ديسمبر 
اجلــاري أو في فجر يوم االثنني ٥ ديســمبر 
ومن احملتمل أن تكون امطارا خفيفة ويتوقع 
ان يستمر سقوطها حتى األربعاء ٧ ديسمبر 
وسوف يكون سقوط االمطار على شكل متقطع 
وعلى فترات متباعدة وبكمية قليلة وضئيلة 
(٠٫٥) ملــم وقد تصل في بعض املناطق إلى 

(٣٫٥) ملم.
واستطرد اخلبير الفلكي بقوله: هذا الطقس 
يكون نتيجة هبوب الرياح النفاثة التي اخذت 
تهب على منطقة شــمال غرب شبه اجلزيرة 
العربية وحتديدا فوق منطقة تبوك واملناطق 
املطلــة على خليج العقبة. ومن املعروف أن 
الضغــط اجلــوي املنخفض يتبــع ويالحق 
الريــاح النفاثة ويتواجــد املنخفض اجلوي 
في املناطق التي تتمركز فيها الرياح النفاثة 

والتي يكــون مكان متركزها 
هو نفس مكان متركز الضغط 
اجلوي املنخفض ولذلك يعرف 
املخفض اجلــوي مع تواجد 

الرياح النفاثة. 
ولفت املــرزوق الــى انه 
نظــرا لهبوب الرياح النفاثة 
(Jet Stream) حاليا في شمال 
شبه اجلزيرة فقد متركز حاليا 
ضغط جوي شبه منخفض 
على سواحل اخلليج العربي 
بقــوة (١٠١٤) مليبــار بينما 
يكون منخفضا أكثر قوة من 
ذلك ويكــون بــني (١٠١٠-١٠١٢) مليبار على 
السواحل الغربية واملطلة على البحر األحمر 
وخليــج العقبة وصوال إلــى البحر األبيض 

املتوسط.
وزاد: هذا الضغط اجلوي سوف يؤدي خالل 
الفترة القادمة الى متدد املنخفض السوداني 
ومن ثم توغله إلى شبه اجلزيرة العربية ومن 
احملتمل أن يكون فجر  االثنني ٥ ديسمبر مما 
يؤدي إلى هبوب رياح شــرقية إلى جنوبية 
شرقية خفيفة (كوس مطلعي) بني خفيفة إلى 
معتدلة السرعة تكون سرعتها بني (١٠-١٨) 
كــم/ كما انه من احملتمــل أن يؤدي هذا االمر 
إلى تكون غيوم متوســطة االرتفاع ســوف 
تعطــي فرصة جيدة لســقوط االمطار خالل 
األيام األربعة القادمة مع استمرار اجلو الدافئ 
وبني الغائم والغائم جزئيا خالل هذه الفترة 
و من املتوقع ان تكون فيه درجة احلرارة بني 
(٢٢-٢٥) درجة مئوية خالل فترة النهار وبني 
(١٧-١٨) درجة مئوية. وهذا الطقس من احملتمل 
جدا أن يستمر حتى مساء السبت ١٠ اجلاري.

أكد استمرار الطقس الدافئ.. واحلرارة بني ١٧ و٢٥

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

بوقماز وّجهْت بتعجيل رصد وإقرار امليزانية اخلاصة
مبدينة جابر األحمد لتأهيل الشوارع املتهالكة

دارين العلي

استمعت وزيرة األشغال العامة وزيرة الكهرباء 
واملــاء والطاقة املتجــددة د.أماني بوقماز خالل 
زيارة تفقدية لهــا صباح امس الى مدينة جابر 
األحمد إلى املشاكل التي يعاني منها أهالي املنطقة 
والتي يأتي على رأســها صيانة شوارع املدينة 
املتهالكة واستحداث مداخل ومخارج جديدة ملنع 

تكرار حوادث السيارات.
وقــال رئيس اللجنة التنســيقية التطوعية 
ملدينة جابر األحمد محمد الشــمري إن الوزيرة 
بوقماز وعدتهم بتعجيل رصد وإقرار امليزانية 

اخلاصة مبدينتهم لتأهيل شوارع املنطقة املتهالكة 
وتنفيذ مداخل ومخارج للمنطقة.

وقال الشــمري على هامش اجلولة التفقدية 
«إن الوزيرة بوقمــاز وعدتهم باختصار الدورة 
املستندية التي تستغرقها عمليات تخصيص بنود 
ميزانية املناقصات وما يتبعها من عمليات طرح 
وترسية لتلك املناقصات»، مبينا أن الهدف من 
دعوة الوزيرة هو إطالعها على ما وصل له احلال 
في مدينة جابر األحمد من تهالك للشوارع وتأخير 
استحداث مداخل ومخارج جديدة للمنطقة لتفادي 

تكرار احلوادث التي حتدث نتيجة هذا األمر.
وأضــاف ان الزيارة امليدانيــة للوزيرة رمبا 

تختلف عن املراســالت الكتابية التي انتهجناها 
الفترة املاضية إلصالح أحوال املدينة 

واعتبر ان التأخير احلاصل في تنفيذ أعمال 
املدينة ســببه البيروقراطية، مؤكــدا أن تنفيذ 

املشاريع يحتاج إلى عمل وليس ملراسالت.
من جهة أخرى، قال الوكيل املســاعد لقطاع 
هندسة الصيانة في وزارة األشغال محمد العنزي 
«إن الوزيرة وجهت بفك التشــابك احلاصل بني 
قطاعات األشــغال واجلهات احلكومية األخرى 
بهدف إجناز مشــاريع الصيانــة في كل مناطق 
البالد على صعيد البنية التحتية والطرق السيما 

مدينة جابر األحمد».

وزيرة األشغال ووزيرة الكهرباء واملاء قامت بزيارة تفقدية للمدينة بناء على دعوة اللجنة التنسيقية

(محمد هاشم) الوزيرة بوقماز تستمع إلى مشاكل املنطقةد. أماني بوقماز ومي املسعد خالل اجلولة باملنطقة  

املطيري: افتتاح سوق البر املركزي املؤقت 
مبنطقة كبد في تعاونية جليب الشيوخ

محمد راتب

أعلن رئيس جمعية جليب 
الشــيوخ التعاونيــة هزاع 
البر  افتتاح سوق  املطيري 
املركــزي املؤقت في منطقة 
كبــد، ضمــن اســتراتيجية 
مجلس االدارة فــي التنوع 
والتوسع باخلدمات، مشيرا 
إلى أنه مت توفير تشــكيلة 
واسعة من السلع واألصناف 
الغذائية واالستهالكية لرواد 

البــر ومنطقة كبد بأســعار مناســبة باإلضافة إلى توفيــر خدمة الغاز 
في ســوق البر املركزي املؤقت وجميع أنواع الفحم ومســتلزمات البر 
والكشتات. جاء ذلك خالل االفتتاح الذي مت بحضور رئيس اللجنة املالية 
واإلداريــة م.فيصل حمد احلتيته ونائب املدير العام عبدالهادي اخلباز 
ومسؤول الفروع واخلدمات أحمد حسن الهبه والقائمني على السوق.

بن دريع لـ «األنباء»: توزيع ١٢٪ أعلى
نسبة أرباح في تاريخ «تعاونية القيروان»

محمد راتب

أعلــن رئيــس مجلــس إدارة جمعية 
القيروان التعاونية بدر بن دريع عن توزيع 
أعلى نسبة أرباح ١٢٪ على املساهمني وذلك 
بعد اعتمــاد التقريريــن املالي واإلداري 
للسنة املالية املنتهية في ٣١ يوليو ٢٠٢٢، 
مشــيرا إلى أن هذه النســبة هي األعلى 
منذ التأسيس، حيث بلغت األرباح ٩٢٥

ألف دينار.
وقال في تصريح لـ «األنباء» إن مجلس 
اإلدارة قــام بخطــوات إصالحية متثلت 
في تنظيم املهرجانات التسويقية وطرح 

تخفيضات، ساهمت في حتقيق نتائج مالية مميزة ورفع نسبة املبيعات، 
موضحا أنه مت إطالق مهرجان العودة إلى املدارس برصيد مشتريات ٣٠

دينارا مقابل دينار واحد، إضافة إلى توزيع سلة غذائية رمضانية بقيمة 
٥ فلوس وقسيمة مشتريات بقيمة ٣٠ دينارا أوان منزلية.

بدر بن دريع
هزاع املطيري مفتتحا سوق البر املركزي

ملشاهدة الڤيديو

«السكنية»: إيصال 
التيار لطرق «غرب 
عبداهللا املبارك»

حنان عبداملعبود

 أعلن نائب املدير العام 
لشؤون التنفيذ باملؤسسة 
العامة للرعاية الســكنية 
م.راشــد العنزي عن بدء 
 إيصال التيــار الكهربائي 
الطــرق  إنــارة  بأعمــدة 
الرئيســية مبنطقة غرب 
املبــارك يــوم  عبــداهللا 
املاضــي. وقال  اخلميس 
العنزي في بيان صحافي 
إن ذلك يأتي ضمن أعمال 
العقدين ١٤٤٨ و١٤٤٩ والتي 
تنتهي تعاقداتها في ٢٧/ 
٥/ ٢٠٢٣، إال أنــه وإميانا 
من املؤسسة بأهمية إنارة 
الطرق الرئيسية وما ميثله 
ذلك من أثر بالغ على أمن 
املواطن واحلركة املرورية.


