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أشار الفلكي خالد عبداهلل اجلمعان الى انه مع تساوي 
الليل والنهار في الكويت يوم السبت املوافق 27 سبتمبر 
تدخ��ل الكويت فترة جديدة من االعتدال، حيث تش��رق 
الش��مس في متام الساعة 5:39 صباحا وتغرب في متام 
الس��اعة 5:39 مساء، وبذلك يكون عدد ساعات النهار 12 
ساعة يقابلها 12 ساعة لليل، لتبدأ ساعات التسخني خالل 
النهار بالتراجع التدريجي بعد ذلك، وتزداد ساعات الليل 
تدريجيا عن 12 ساعة حتى 22 ديسمبر املقبل، حيث يبلغ 

فيها الليل غايته مبقدار 13:44 س��اعة. وذكر ان الكويت 
حاليا متر مبا يعرف محليا ب� )الصفري(. 

اجلدير بالذكر ان م��دة فصل اخلريف 89 يوما و20 
ساعة يستمر حتى 21 ديسمبر موعد االنقالب الشتوي 
أو بداية فصل الشتاء فلكيا، مشيرا الى ان زاوية سقوط 
أشعة الشمس في الكويت تراجعت عن 62 درجة وستستمر 
في التراجع حتى تبلغ أقل مقدار لها في الكويت وهو 37 

درجة في 21 ديسمبر املقبل.

وبني اجلمعان ان تراجع زاوية سقوط أشعة الشمس 
سبب رئيسي في تراجع درجات احلرارة خالل هذه الفترة، 
مضيفا ان اختالف الفصول نتيجة لدوران األرض حول 
الش��مس خالل العام في مدار مييل مس��تواه على خط 
االستواء األرضي بزاوية قدرها 23.5 تقريبا، وهي الزاوية 
نفسها احملصورة بني محور دوران األرض حول نفسها 
ومحور دورانها حول الشمس، وتعتبر الفصول ال� 4 من 
املصطلح��ات املرتبطة بعلوم الفلك ومرتبطة أيضا مبيل 

محور دوران األرض على مستوى مدارها حول الشمس 
والتي تصنف في علم الفلك ضمن دوران جرم سماوي 
حول جنم والتغيرات التي تطرأ على كل منهما، ويترتب 
على دوران األرض حول الش��مس انتقال أشعة الشمس 
في حركة ظاهرية بالنس��بة لألرض في االجتاهني شماال 
وجنوبا مرورا بخط االس��تواء األرضي لتصل أش��عتها 
إلى األطراف الش��مالية واجلنوبية لكوكب األرض خالل 

فترات زمنية معينة.
الفلكي خالد اجلمعان

املذيع الهندي

ميرندا كير

نيودلهي - وكاالت: فصل 
مذيع نشرة أخبار في التلفزيون 
الهندي احلكومي من عمله بعد 
أن اشار إلى الرئيس الصيني 
شي جني بينغ بـ»11جني بينغ« 
بعد أن قرأ األسم األول باألرقام 

الرومانية.
وقد اقترف املذيع اخلطأ في 
نشرة األخبار في وقت متأخر 
من الليل على إذاعة دوردارشان 
التي تديرها الدولة يوم االربعاء، 
خالل تقرير عن زيارة شي إلى 
الهند، حسبما ذكرت صحيفة 

انديان اكسبريس.
ونقلت مجلة »الهند اليوم« 
عن جواهر ســــيركار، رئيس 
دوردارشان، »هذا صحيح، لقد 
أقيل املذيع املعني. نحن نضع 
نظاما لضمان عدم تكرار مثل 

هذه االمور في املستقبل«.

قامت العارضة االسترالية 
كيـــر  ميرانـــدا  الشـــهيرة 
بجلســـة تصوير جديدة مع 
الفوتوغرافي ماريو  املصور 

تيستينو.
وجاءت الصور مخصصة 
ملجلة vogue بنسختها اليابانية 
في عيدها الـ15 في عددها لشهر 

نوفمبر.
وظهـــرت ميرانـــدا بلوك 
مختلف متاما حيث حتولت 

إلى فتاة الغيشا اليابانية.
وقد مت الكشف عن الصور 

من خالل ڤيديو صغير.

بسبب »زلة لسان« 
فصلوه

ميراندا كير يابانية

مواقيت الصالة

حالة البحر

حالة الطقس

4:16 الفجر  
الشروق  5:35
الظـهـر  11:41
العصر  3:09
املغرب  5:47
7:03 العشاء 

أعلى مد: 
9.38 ص ـ 11.12 م.

أدنى جزر: 
3.55 ص ـ 5.03 م.

العظمى: 45
الصغرى: 27

 حار والرياح شــــمالية 
غربية سرعتها من 8 إلى 

22 كم/س.

اجلمعان: السبت 27 سبتمبر ليل ونهار الكويت متساويان


