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تواجد رئيس الوزراء في قلب الحدث عنوان للعطاء الوطني

بن ناجي :الجهات الحكومية تعاملت مع موجة األمطار بحرفية واقتدار
• متابعات وزير اإلعالم على مدار الساعة كانت قوة دفع لفريق العمل
• نجاح قطاع األخبار في مهمته جاء من خالل منظومة عمل متكاملة

�أكد وكيل وزارة الإع�لام امل�ساعد
لقطاع الأخبار والربامج ال�سيا�سية
رئي�س فريق ال��ط��وارئ الإعالمية
حممد ب��ن ن��اج��ي � ،أن منظومة
تعامل كافة وزارات وم�ؤ�س�سات
ال��دول��ة  ،م��ع م��ا �شهدته البالد
خالل الأيام املا�ضية  ،من موجة
�أمطار غري م�سبوقة ،كان على قدر
امل�س�ؤولية الوطنية  ،التي �أثبتت
ق��درة الكويت على التعامل مع
كافة احلاالت الطارئة بكل حرفية
واق��ت��دار  ،وت��ؤك��د حنكة وحكمة
القيادة ال�سيا�سية يف التعامل
ال�رسيع ومواجهة اح��وال الطق�س
غري امل�ستقرة واعداد خطة الطوارئ
على م�ستوى �أجهزة الدولة ب�أكملها
ل�ضمان التن�سيق والتكامل بني
م�ؤ�س�سات و�أجهزة الدولة ,م�شيدا
يف الوقت بالدور الكبري الذي قامت
به اللجنة التن�سيقية للطوارئ التي
ت�ضم قيادات الدولة يف ادارة الأزمة
بكل حرفية واق��ت��دار ,ما ك��ان له
عظيم الأثر يف جناح كافة اجلهود
للتعامل مع هذا احلدث الطارئ .
وق��ال ب��ن ناجي �إن ت��واج��د �سمو
ال�شيخ ج��اب��ر امل��ب��ارك رئي�س
ال��وزراء  ،يف قلب احل��دث بغرفة
عمليات وزارة الداخلية  ،للمتابعة
والإ�رشاف على خطة الطوارئ كان
عنوانا للعطاء الكويتي على كافة
امل�ستويات  ،كما كان له �أبلغ الأثر
يف ح�شد جهود كافة العاملني من
�أبناء الكويت يف مواقع العمل من
�أجل الكويت .
و�أ���ض��اف وك��ي��ل وزارة الإع�ل�ام
امل�ساعد لقطاع الأخبار والربامج
ال�سيا�سية � ،إن متابعة وزير
الإع�ل�ام وزي��ر ال��دول��ة ل�ش�ؤون

ال�شباب حممد اجلربي  ،للتغطية
الإعالمية التي قامت بها وزارة
الإع�لام لهذا احل��دث الطارئ ،
حلظة بلحظة وعلى مدار الأربع
وال��ع����شري��ن ���س��اع��ة ي��وم��ي��ا ،
تلفزيونيا و�إذاعيا وعلى و�سائل
التوا�صل االجتماعي  ،كان لها
عظيم الأثر يف نفو�س فرق العمل
الإعالمية داخ��ل اال�ستوديوهات
ويف مواقع التغطية اخلارجية
بكافة مناطق الكويت  ،خلروجها
بهذه الدرجة من الدقة واملهنية
واحلرفية وال�شفافية � ،أ�شاد بها
اجلميع داخ���ل الكويت ونقلت
عنها و�سائل الإعالم اخلارجية ،
ما ي�ؤكد قدرة الكوادر الإعالمية
ب���وزارة الإع�ل�ام  ،على التميز
والإب���داع �إذا ما وج��دت التقدير
والثناء  ،م�شيد ًا يف الوقت ذاته
مب�ؤازرة ودعم وكيل وزارة الإعالم
طارق املزرم .
و�أ�شاد بن ناجي باجلهود اجلبارة
ال��ت��ي بذلتها �أج��ه��زة الدولة
يف التعامل مع موجة الأمطار
الغزيرة واحل��د من �آثارها على
الأرواح واملمتلكات العامة
واخلا�صة  ،كان لها الأثر الوا�ضح
يف تنفيذ خطة الطوارئ على �أكمل
وجه  ،فال توجد كلمات لل�شكر
تويف قدرهم ويف مقدمتها وزارة
الداخلية االداة العامة للدفاع
املدين واجلي�ش واحلر�س الوطني
والإدارة العامة للإطفاء ووزارة
الأ�شغال العامة  ،وبلدية الكويت
والهيئة العامة للطرق ،وزارة
ال�صحة ووزارة الكهرباء واملاء
والطريان املدين واملوانئ وكافة
قيادييها الذين كان لتعاونهم

• محمد بن ناجي

مع وزارة الإع�لام بالظهور على
�شا�شة تلفزيون الكويت  ،لو�ضع
جماهري امل�شاهدين داخل وخارج
الكويت  ،عل كافة تفا�صيل ما
يحدث بكل دق��ة و�شفافية  ،ما
كان له عظيم الأث��ر يف الت�صدي
لل�شائعات التي تواكب حاالت
الطوارئ يف �أي مكان .
و�أ�شار بن ناجي �إلى �أن ا�ضطالع
قطاع الأخ��ب��ار وجناحه الكبري
مبهمة التغطية الإعالمية لهذا
احلدث الطارئ  ،جاء من خالل
منظومة عمل متكاملة بالتن�سيق
وال��ت��ع��اون م��ع قطاعي الإذاع���ة
والتلفزيون  ،يف ب��ث م�شرتك
بني القطاعات الثالثة ،مقدما
جزيل ال�شكر لهما  ،ملا قدمه
قطاع الإذاعة من م�ساهمة بربامج
توعوية ور�سائل تنبيه �إذاعية
للمواطنني واملقيمني  ،وما قام
به قطاع التلفزيون من م�ساهمة يف
توفري عدد من الكوادر الإعالمية

والفنية ،للعمل جنبا �إلى جنب
مع زمالئهم بقطاع الأخبار  ،من
�أجل تغطية �شاملة لكافة مواقع
النقل املبا�رش  ،التي �شهدت
جهودا كبرية من قطاع الهند�سة
على م���دار ال�ساعة ���س��واء من
جانب توفري الكوادر الفنية �أو
الأجهزة و�سيارات النقل اخلارجي
 ،ف��ج��اءت عملية نقل احل��دث
وتغطيته الإعالمية بكل دقة دون
تهوين �أو تهويل .
وقال بن ناجي �إن عملية �صناعة
اخل��ب�ر ون��ق��ل��ه للم�شاهدين
وامل�ستمعني  ،حلظة بلحظة طوال
�أي��ام املطر  ،مل تكن بال�شيء
الي�سري �أو اللحظي �أو الع�شوائي ،
�إمنا كانت نتيجة تنفيذ يف غاية
الدقة خلطة الطوارئ الإعالمية
التي و�ضعتها ال��وزارة من خالل
رب��ط ك��ل القطاعات بع�ضها
بع�ض ًا بفرق عمل عالية امل�ستوى
 ،تعمل على خطوط متوازية
�سواء ادارية او فنية.
و�شكر بن ناجي منت�سبي قطاع
االخبار على جهودهم من ادارة
التحرير واملرا�سلني اخلارجيني
وا���س��ت��ودي��و ال��ب��ث التلفزيوين
وخ��ب�راء الأر����ص���اد اجل��وي��ة ،
واملذيعني واملذيعات �إلى جانب
�أع��م��ال اجلرافيك�س والر�سائل
الإع�لام��ي��ة التوعوية الق�صرية
«ال��ف�لا���ش��ات» وم��راق��ب��ة الر�صد
وادارة الت�شغيل والذين وا�صلوا
الليل بالنهار للخروج مبنتج
�إعالمي متكامل ومتميز  ،يعرب
عن الر�سالة الإعالمية الوطنية
الكويتية ومواكبتها للحدث �أيا
كان نوعه.

بما فيها مدارس مدينة صباح األحمد

«التربية» :جميع مدارسنا جاهزة الستقبال الطلبة ...اليوم
كتب حم�سن الهيلم:

�أعلنت وزارة الرتبية ا�ستئناف الدرا�سة اليوم يف جميع املدار�س مبختلف
املراحل التعليمية وريا�ض الأطفال بعد �أن مت ت�أهيل املدار�س املت�رضرة
ودخولها اخلدمة.
وقال وكيل وزارة الرتبية امل�ساعد للتنمية الرتبوية والأن�شطة في�صل املق�صيد
�إن الوزارة ا�ستطاعت بجهود �أبنائها من الوكالء ومديري املناطق ومديري
املدار�س �إ�صالح اخللل الذي نتج عن غزارة هطول الأمطار يف بع�ض املدار�س.
و�أ�ضاف املق�صيد �أن الأيام القليلة املا�ضية �شهدت ا�ستمرار العمل على مدار
ال�ساعة مبتابعة حثيثة من وزير الرتبية وزير التعليم العايل د.حامد
العازمي الذي �أعطى توجيهاته ب�رضورة العمل املتوا�صل لإعادة ت�أهيل

املدار�س التي ت�أثرت بالأمطار حر�ص ًا على �سري العملية التعليمية وعدم
ت�أخرها.
وذكر �أن جميع مدار�س ال��وزارة يف خمتلف املناطق التعليمية مبا فيها
منطقة �صباح الأحمد وبع�ض املناطق الأخرى على ا�ستعداد كامل ال�ستقبال
الطالب والطالبات.
وثمن املق�صيد جهود كل اجلهات احلكومية التي تعاونت لإ�صالح الأعطال يف
املدار�س والتي �شكلت لوحة فنية م�ضيئة من التفاين يف العمل والإخال�ص
على مدار ال�ساعة.
و�أكد �أهمية العمل اجلماعي يف مثل هذه املواقف «�إذ �إن قيادات الوزارة
كافة ومديري املدار�س قاموا بجهود جبارة طيلة الأيام املا�ضية و�رضبوا
�أروع الأمثلة يف اللحمة الوطنية والتكاتف ملواجهة ال�صعوبات».

يعكس االهتمام بدورها الحيوي في مواكبة األحداث

راق لتغطية
أكاديميون :مستوى ٍ
«اإلعالم» لسوء األحوال الجوية
انتقلت وزارة االع�لام مبختلف قطاعاتها من الطريقة التقليدية
املعهودة الى املتطورة عند التعامل مع نقل الأحداث فانطلقت الى
�آفاق غري م�سبوقة اعطت لها فر�صا اكرب من الت�أثري الفعال.
كما ان التقنيات احلديثة واملتطورة التي ا�ستعانت بها وزارة الإعالم
يف نقل الأح��داث التي تعر�ضت لها البالد م�ؤخرا ترتجم وجت�سد
االهتمام الكبري للقيادة ال�سيا�سية بامل�ؤ�س�سة الإعالمية ودعمها
لالرتقاء بقدراتها و�إمكانياتها التقنية ،ف�ضال عن ت�أهيل كوادرها
الب�رشية الوطنية لنقل احلدث بال�صوت وال�صورة.
و�أ�شاد عدد من الأكادمييني مب�ستوى الأداء الراقي والرفيع لوزارة
الإعالم يف تغطية احداث الأمطار والعوا�صف التي تعر�ضت لها البالد
م�ؤخرا م�ؤكدين ان هذا امل�ستوى املحرتف يعك�س االهتمام بالدور
احليوي واملتطور لوزارة االعالم يف مواكبة الأحداث التي متر بها
البالد
وقال �أ�ستاذ االعالم والعالقات العامة يف جامعة الكويت د�.أحمد
الكندري ان امل�ؤ�س�سات االعالمية الر�سمية دائما ما يكون لها دور يف
توجيه الر�أي العام خا�صة يف �أوقات االزمات والكوارث.
ولفت الى املواطن واملقيم يلج�أ يف مثل هذه احلاالت الى ا�ستقاء
املعلومة من امل�صادر الر�سمية للأخبار واملعلومات خا�صة انه
خالل الأزمات تنت�رش الكثري من املعلومات غري ال�صحيحة والإ�شاعات
التي تخلق نوع ًا من البلبلة والفو�ضى يف املجتمع.

• أحمد الكندري

اطلع على كل أعمال اإلصالح والترميم

النهام تفقد تجمعات المياه وآليات تصريفها

ّ
ثمن دور الحكومة في إعادة تشغيل المطار

الجاسم« :الكويتية» سعت إلى تدارك تأخير حركة الطائرات
ثمن رئي�س جمل�س ادارة �رشكة
اخلطوط اجلوية الكويتية يو�سف
اجلا�سم اجلهود املبذولة من قبل
احلكومة املوقرة برئا�سة �سمو
رئي�س جمل�س الوزراء ال�شيخ جابر
املبارك ،م�شيد ًا باجلهود الكبرية
التي بذلت م��ن قبل ال���وزارات
والقطاعات واجلهات احلكومية
ملعاجلة تبعات الظروف اجلوية
التي مرت بها الكويت.
و�أ�شار اجلا�سم الى ان اخلطوط
اجلوية الكويتية بذلت ق�صارى
ج���ه���ده���ا يف ه�����ذه ال���ظ���روف
اال���س��ت��ث��ن��ائ��ي��ة وب���ال���رغ���م من
حما�رصة املياه لعدد �ستة من
طائراتها العاملة خ�لال االيام
ال��ث�لاث��ة امل��ا���ض��ي��ة ،م��ا ا�ضطر

ال�رشكة لإلغاء عدد من الرحالت
املجدولة ب�سبب �صعوبة الت�شغيل
ولتجاوز الأزم��ة ،وعليه فقد مت
تقدمي الرعاية الكاملة لركاب
هذه الرحالت بح�سب ال�سيا�سة
املتبعة لدى «الكويتية» يف ذلك
ونقل ما يقارب من  1330راكب ًا
الى الفنادق يف عدد من املحطات
اخلارجية الى حني اعادتهم الى
الكويت او نقلهم الى وجهاتهم
املحددة ،وذلك اعتبار ًا من يوم
اخلمي�س املا�ضي ،و�أكد اجلا�سم
ان اخلطوط اجلوية الكويتية �سعت
الى تدارك ت�أخري حركة الطائرات
الذي ا�ضطرت اليه ب�أ�رسع وقت
ممكن خالل االيام الثالثة املا�ضية
والذي ا�سفر عن خروج عدد �ست

طائرات من املنطقة املحا�رصة
باملياه وا�ستخدامها بالت�شغيل،
مبين ًا �أنه مت نقل جميع الطائرات
الى مبنى الركاب رقم  1م�ؤقت ًا
حتى انتهاء اجل��ه��ات املعنية
من معاجلة املناطق امل�شبعة
باملياه والت�رصيح با�ستخدامها
بال�رسعة املمكنة ،وهو ما مت
من قبل االخوة يف االدارة العامة
للطريان املدين ووزارة اال�شغال
العامة م�شكورين ،حيث مت اعطاء
الت�رصيح ب�صالحية ا�ستخدام
مم��رات الطائرات امل��ؤدي��ة الى
امل��درج وبالتايل �ستتم العودة
الى الت�شغيل االعتيادي من مبنى
الركاب رقم  »T4« 4اعتبار ًا من
ام�س و�أردف اجلا�سم بالقول:

�إن��ه واعتبارا من الآن يتم نقل
جميع ركابنا وت�شغيل الرحالت
امل��ت ��أخ��رة وال��ع��ودة للت�شغيل
االعتيادي خالل � 24ساعة ،مقدما
ال�شكر اجلزيل ل�ل��إدارة العامة
ل��ل��ط�يران امل���دين ع��ل��ى ر�أ�سها
ال�شيخ �سلمان احلمود ولزمالئه
على ما بذلوه من جهود واعمال
خالل الفرتة املذكورة ا�ضافة الى
ما قامت به اجلهات احلكومية
االخرى مثل وزارة الدفاع ووزارة
ال��داخ��ل��ي��ة واحل��ر���س الوطني
ووزارة اال�شغال العامة واالدارة
العامة لالطفاء و�رشكات القطاع
النفطي ووزارة ال�صحة ووزارة
االعالم وغريها من اجلهات التي
�أبلت بالء ح�سن ًا وملمو�ساً.

الدماك :نناشد المسؤولين تعويض المزارعين
كتب �ضاحي العلي :

�أ���ش��اد رئي�س االحت���اد الكويتي
للمزارعني عبدالله الدماك ب�رسعة
جتاوب الهيئة العامة للزراعة
والرثوة ال�سمكية وقيامها ممثلة
بنائب امل��دي��ر ال��ع��ام ل�ش�ؤون
الرثوة النباتية دالل رجب وعدد
من القيادات واملهند�سني بجولة
مل��زارع الوفرة حل�رص الأ��ضرار
ال��ت��ي حل��ق��ت ب���امل���زارع ج��راء
الأمطار التي هطلت على البالد
نهاية الأ�سبوع الفائت.
ونا�شد الدماك بعد قيامه بجولة
على ع��دد من م��زارع الوفرة مع
ق��ي��ادات هيئة ال��زراع��ة ورافقه
ن��ائ��ب رئ��ي�����س االحت����اد ح�سني
ال��ع��ج��م��ي و�أم��ي�ن ال����سر حممد
العتيبي و�أع�ضاء جمل�س االدارة
عبدالله الداهوم ومبارك العازمي
� ،سمو رئي�س جمل�س ال��وزراء
ال�شيخ جابر املبارك وا�أع�ضاء
احلكومة ورئي�س و�أع�ضاء جمل�س
الأم��ة تعوي�ض املزارعني جراء
الكارثة الطبيعية التي حلت

• رجب والدماك وبن صامل أثناء جولة مزارع الوفرة

باملزارع وت�سببت بخ�سائر مالية
كبرية ذهب على �أثرها جهد ومال
امل��زارع الكويتي �أدراج الرياح
خا�صة �أن عددا من القيادات يف
البالد �أعلنوا عن تعوي�ض جلموع
املت�رضرين ومن الأولى �أن يكون
امل��زارع من الفئات امل�ستهدفة
للتعوي�ض بل �إنه يكون من �أوائل

املعو�ضني .
وق���ال ال��دم��اك نتقدم بال�شكر
اجلزيل لقيادات الهيئة العامة
ل�ش�ؤون الزراعة والرثوة ال�سمكية
اب��ت��داء برئي�سها ال�شيخ حممد
اليو�سف ومرورا بنائبته للقطاع
الزراعي دالل رجب التي �إ�صطحبت
فريقا من القيادات واملهند�سني

حل�رص �أ��ض�رار امل���زارع ب�سبب
الأم��ط��ار يف ي��وم �إج��ازت��ه��ا ما
هو �إال دليل على روح املواطن
الكويتي املحب لوطنه والذي
ي�ستحق الثناء والإ�شادة من �سمو
�أمري البالد ال�شيخ �صباح الأحمد
جل��م��وع امل��واط��ن�ين لتكاتفهم
وت��ع��اون��ه��م يف ال��وق��وف �صفا
واحدا خلدمة املواطنني يف هذه
الكارثة الطبيعية و�إننا ال نن�سى
يف هذا الت�رصيح رجال اجلي�ش
وال����شرط��ة واحل��ر���س الوطني
والإطفاء والأر�صاد اجلوية وعموم
امل��واط��ن�ين واملقيمني الذين
هبوا بفزعة كربى لتقدمي العون
وامل�ساعدة لبع�ضهم البع�ض .
و�أكد الدماك :لقد قام وفد من هيئة
الزراعة �أم�س ال�سبت برئا�سة نائب
املدير العام للقطاع الزراعي
دالل رج��ب وبرفقتها ع��دد من
امل�س�ؤولني واملهند�سني بجولة
على عدد من امل��زارع املت�رضرة
يف مزارع الوفرة و�سوف تتبعها
جولة �أخ��رى يف م��زارع العبديل
حل�رص �أ�رضار املزارع هناك.

• عصام النهام أثناء جولته التفقدية

كتب حم�سن الهيلم:
قام وكيل وزارة الداخلية الفريق ع�صام النهام ،يرافقه
الوكيل امل�ساعد ل�ش�ؤون املرور بالتكليف اللواء جمال
ال�صايغ بتفقد �أماكن جتمعات املياه و�آليات ت�رصيفها
ملا �شهدته البالد من عدم ا�ستقرار الطق�س وهطول الأمطار
وال�سيول ،حيث تفقد الفريق النهام نفق ال�صباحية
واملنقف وطريق امللك عبدالعزيز باالجتاهني واطلع على
�سري و�آلية العمل والإجراءات امليدانية املتخذة والتدابري

الالزمة مع الفرق العاملة ،و�شدد على االنتهاء من كافة
�أعمال الإ�صالح والرتميم يف جميع �أماكن جتمعات املياه
ب�أ�رسع وقت ممكن ،م�شيد ًا بكل فرق العمل والروح العالية
التي بدت من جانب اجلميع لدرء املخاطر والتعاون املثمر
بني م�ؤ�س�سات الدولة والهيئات واجلهات التطوعية.
واختتم الفريق النهام جولته ب�سوق املباركية ،حيث
تفقد املباين القدمية املت�أثرة من االمطار ،م�شدد ًا على
�رضورة التواجد االمني وعدم االقرتاب من هذه الأماكن،
حر�ص ًا على �سالمة اجلميع.

متخصصان بيئيان :التغيرات
المناخية وراء التقلبات الجوية األخيرة
�أرج���ع متخ�ص�صان بيئيان التقلبات
اجلوية وما رافقها من هطوالت مطرية
غزيرة يف الكويت خالل الأيام الأخرية
�إلى التغريات املناخية التي مت ر�صدها
وت�سجيلها يف خمتلف دول العامل خالل
ال�سنوات املا�ضية.
وقالت الأمني العام للجمعية الكويتية
حلماية البيئة جنان بهزاد �إن هناك
�رضورة لدرا�سة تقلبات هطول الأمطار
الغزيرة ملعرفة الأ�رضار على املناطق
احل�رضية فالتجربة �أخ�ي�را �أظهرت
الكثري من الثغرات الناجتة عن عدم
دمج العلوم التطبيقية مع هند�سة بناء
املدن وال�شوارع وعدم �إدراك التغريات
املناخية والتوزيعات املكانية للأمطار
يف البالد.
و�أ�ضافت بهزاد �أن تاريخ هطول الأمطار
�شامل ومف�صل ويت�ضمن قيا�سات الأرا�ضي
التقليدية وجم���اري ت�رصيف املياه
وجتمعها وعليه ميكن و�صف وحتليل
اخل�صائ�ص املناخية امل�ستحدثة
ومنذجة امل�ستقبل من خ�لال تنب�ؤات
مبنية على الأحداث الأخرية للتباين يف
الهطول املطري.
و�أو���ض��ح��ت �أن م��ن ���ش ��أن ذل��ك قيا�س
مدى ح�سا�سية البلد ال�ستقبال الأمطار
مع تقلبات درج��ات احل��رارة وظاهرة
«النينيو» الطبيعية للبحار واملحيطات
والكائنات احلية لفهم �أف�ضل للظواهر
اجلوية امل�س�ؤولة عن ت�شكل املناخ يف
املنطقة.
وذكرت �أن ال�ساحة البحثية يف الكويت
قدمت العديد من الدرا�سات للمتغريات

• جنان بهزاد

• شريف اخلياط

املكانية واملو�سمية وال�سنوية للأمطار
يف البالد التي تبد�أ بف�صل ال�شتاء حتى
الربيع م��ن �شهر نوفمرب �إل��ى �أبريل
املعروفة مبو�سم «ال�رسايات».
وبينت �أن الكمية ال�سنوية للأمطار
يف البالد تقدر بحوايل � 110إلى 190
مليمرتا �سنويا والطق�س جاف يف معظم
فرتات ال�سنة ومعدالت الأمطار حمدودة
وتختلف بن�سبة الهطول يف خمتلف
�أرجاء الكويت.
ولفتت بهزاد �إل��ى �أن احلد الأدن��ى من
كمية االمطار التي هطلت على الكويت يف
ال�سابق بلغ  30مليمرتا عام  1960واحلد
الأق�صى امل�سجل  300مليمرت كما حدث
يف عامي  1954و� 1872أمطار «الرجبية»
و � 1934سنة «الهدامة» وت�رضر على
اثرها �أكرث من � 18ألف �شخ�ص وتكررت
احلادثة عام  1997حني �سجلت الأمطار
�أكرث من  65مليمرتا يف وقت ق�صري.

من جانبه قال رئي�س ق�سم ر�صد تغري
امل��ن��اخ يف الهيئة ال��ع��ام��ة للبيئة
م�.رشيف اخلياط �إن الدرا�سات البحثية
�أثبتت �أن هناك ارتباطا وثيقا بني ظاهرة
االحتبا�س احل��راري يف الغالف اجلوي
وما ي�سببه من تغري للمناخ العاملي مع
التغري يف �أمناط وكميات هطول الأمطار
على معظم دول العامل.
و�أ�ضاف اخلياط �أن التغريات يف الغالف
اجل��وي �أ�صبحت �رسيعة ب�شكل حاد
ب�سبب تزايد تركيز غازات الدفيئة ما
�أثر و�سي�ؤثر م�ستقبال على �أهم خ�صائ�ص
دورة امل��اء يف الغالف اجل��وي ومنها
ن�سبة التبخري والتكثيف ملياه البحار
واملحيطات وم�سارات الغيوم وما ي�ؤثر
عليها من مرتفعات ومنخف�ضات جوية
تعمل على زي��ادة حدة �سقوط الأمطار
يف بع�ض الأحيان على مناطق وت�سبب
اجلفاف يف �أماكن �أخرى.

