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الغيوم منعت البغداديين من مشاهدة ظاهرة كسوف الشمس

بغدادـ  د.ب.أ: لم يتسن لسكان العاصمة 
بغداد مشاهدة هذه ظاهرة الكسوف اجلزئية 
التي حصلت امس بشـــكل طبيعي بسبب 
كثافة الغيوم وسقوط امطار متقطعة ما 

حجب الرؤية دون متابعة الكسوف.
وبدأ كســـوف الشـــمس في بغداد في 
الساعة الثامنة و26 دقيقة بالتوقيت احمللي 

واطلقت املســـاجد في بغداد تكبيرات كما 
مت دعـــوة االهالي الى اداء الصالة وتالوة 

القرآن الكرمي.
ووضعت اجلهات العراقية مرصدا كبيرا 
في فندق املنصور يتيح لوســـائل االعالم 
مشاهدة الظاهرة اال ان كثافة الغيوم حالت 

دون مشاهدتها.

الحماد: الكسوف بدأ قبل موعده بـ 12 دقيقة واستمر ساعتين

أسامة أبو السعود - ليلى الشافعي ـ هاني الظفيري
أوضح الباحث الفلكي م.مساعد احلماد 
ان كسوف الشـــمس اجلزئي الذي شهدته 
البالد امـــس بدأ قبل موعده احملدد مبدة ال 
تقل عن 12 دقيقة وانتهى بوقت سبق موعد 
انتهائه احملدد له بفارق 12 دقيقة، وقد متكن 
مرصد املرزم الفلكي مـــن رصد وتصوير 
ظاهرة كســـوف الشـــمس األول لهذا العام 
2010 والذي كان جزئيا في الكويت، وكانت 
بدايته في متام الساعة 8.17.38 من صباح 
يوم اجلمعة والذي اســـتمر فيه ألكثر من 
ساعتني تقريبا غطى بها قرص القمر مقدار 
الربع من قرص الشمس وذلك وفقا للموقع 

اجلغرافي للكويت.
وقال احلماد ظاهرة الكسوف هي ظاهرة 
فلكية حتدث مرة في العام وال تتكرر في العام 
نفسه مرة اخرى في نفس املنطقة ويكون 
فيها القمر في موقع بني الشـــمس واالرض 

فيحجب القمر جزءا من اشعة الشمس عن 
بعض املناطق في الكـــرة االرضية، والتي 
يشاهد سكانها ما بقي من قرص الشمس بعد 
ان حجب القمر جزءا منه بنسب متفاوتة وفقا 
للموقع اجلغرافي فيكون الكسوف في بعض 

املناطق حلقيا وبعض املناطق جزئيا.
وقال احلماد ان ذروة الكسوف كانت في 
متام الســـاعة 9.30 صباحا حني بلغ القمر 
اقصى نســـبة حجب له من اشعة الشمس 
والتي كانت 24.8% وانتهى الكسوف متاما 
مع خـــروج القمر في متام الســـاعة 10.53 

صباحا وفق توقيت الكويت.
وقام مرصد املـــرزم الفلكي بإعداد عدد 
التلسكوبات الشمســـية مبتابعة هذه  من 
الظاهرة وتصويرها وتوثيقها، لكي تكون 
في ارشيف املرصد للظواهر الفلكية، ليصبح 
بذلك املرصد الوحيد الذي ميتلك ارشـــيفا 
فلكيا جلميع الظواهر التي حدثت في سماء 

الكويت منذ عام 1984 حتى اليوم. وكان مرصد 
الفنطاس الفلكي كعادته قد قام بتنظيم جتمع 
لرصد الكسوف اجلزئي حيث استقبل الفلكي 
عادل السعدون املواطنني في مرصده لرصد 
الكسوف اجلزئي للشمس وقد شارك الباحث 
الفلكي جابر البلوشي في إدارة التلسكوبات 

لرصد الشمس مع املواطنني.
هذا ونظمت وزارة األوقاف والشـــؤون 
اإلسالمية صالة الكسوف صباح أمس في 
21 مسجدا منتشرة في أرجاء الكويت، إحياء 
للســـنة النبوية تزامنا مع الكسوف الذي 
شهدته البالد أمس، وشارك في الصالة التي 
امتد توقيت اقامتها بني الســـاعتني الثامنة 
والنصف واحلادية عشرة والنصف صباح 

أمس مئات من املواطنني واملقيمني.
وأكدت الوزارة على إحياء مثل هذه السنة 
اقتداء بالرسول ژ تضرعا الى اهلل وتفاعال 

مع األحداث الكونية.

غطى ربع قرص الشمس.. و»المرزم« و»الفنطاس« أقاما تجمعًا لمشاهدته

) عدسة مرصد المرزم الفلكي(ذروة الكسوف اجلزئي كما شوهد في سماء البالد أمس )محمد ماهر( .. ومتابعة من خالل التلسكوب  متابعة الكسوف بواسطة النظارات اخلاصة في مرصد الفنطاس

مواطنون يؤدون صالة الكسوف أمسم.مساعد احلماد يتابع الكسوف

صور مدموجة للكسوف احللقي التقطت في سماء جنوب الهند أمس                     )رويترز(

سعوديان يتابعان الكسوف اجلزئي في الرياض                 )رويترز(الكسوف احللقي كما شوهد وسط الصني أمس       )أ.پ(

كسوف حلقي لن يتكرر قبل العام 3043

عواصم ـ وكاالت: فيما شـــهدت معظم 
الدول العربية كسوف الشمس أمس جزئيا 
إال دول وسط أفريقيا وشرقها ومعظم دول 
احمليط الهندي وكل من الهند وباكستان 
والصني شهدت الكســـوف حلقيا والذي 

يعتبر هو االطول في االلفية الثالثة.
وبحسب موقع »ناسا« املخصص لظواهر 
الكسوف لن يحصل كسوف حلقي مديد الى 
هذا احلد مجددا قبل اكثر من الف عام )في 

الثالث والعشرين من العام 3043(.
 وينتظر حصول كسوف كامل للشمس 
في احلادي عشر من يوليو املقبل يجري 
معظمه فوق جنوب احمليط الهادئ، وعندئذ 
سيكون حجم قرص القمر كبيرا ما يكفي 
حلجب كوكب الشـــمس متاما عند النظر 

إليه من األرض.
القارة  الكسوف احللقي شهدته  وكان 
األفريقية قد أدهش كثيرا من األفارقة حيث 
شهدته كل من تشاد وجمهورية إفريقية 
الوسطى والذي امتد بعد ذلك إلى جمهورية 

الكونغـــو الدميوقراطية وأوغندا وكينيا 
والصومال.

وفي أوغندا اســـتيقظ الكثيرون أمس 
ليجدوا جوا ملبدا بالغيوم بشـــكل غير 
عادي غير مدركني أنهم يشهدون كسوفا 

للشمس.
وبدأ القمر من حوالي الساعة السابعة 
والربع صباحا )0415 بتوقيت جرينتش( في 
االختفاء داخل قرص الشمس مما أدى إلى 
انخفاض درجة احلرارة بشكل تدريجي.

وقال توني كاسيبانت وهو سائق دراجة 
نارية شـــاب بينما كان يحدق النظر في 
سماء كمباال »ما الذي يحدث هذا الصباح؟ 
هل ستتســـاقط األمطار؟ ال أفهم الشيء 

برمته«.
واتصل األوغنديون مبحطات اإلذاعة من 
مناطق مختلفة من البالد وطلبت أغلبيتهم 
من املشاركني في البرامج احلوارية اإلذاعية 

تفسير السبب وراء ما حدث.
وقالت امرأة في شوارع كمباال »يصارع 

القمر الشمس.
لقد شاهدت ذلك قبل عدة أعوام ويحدث 

اآلن«.
وفي العاصمة الكينية نيروبي أصيب 
من كانوا يأملون في رؤية كسوف الشمس 
فـــي بادئ األمر باإلحبـــاط عندما وجدوا 

السحب تغطي السماء.
وعلى الرغم من ذلك وفي باكستان جتمع 
عشرات ملتابعة الكســـوف احللقي الذي 
استمر 4 ســـاعات حيث بدأ في العاشرة 
و11 دقيقـــة وانتهى في الثانية بعد الظهر 

و16 دقيقة.
وفي الهند جتمع اآلالف من سكان واليات 
تاميل نادو وكيـــراال ميزورام والعاصمة 
نيودلهي ملشاهدة الكسوف الذي بدأ الساعة 
11.06 صباحا بالتوقيت احمللى، فيما شهد 
الكسوف اجلزئي للشمس باقي أنحاء البالد 
غير أن الضباب والسماء امللبدة بالغيوم 
بالعاصمة أفسدت رؤية واضحة للمشهد 

نادر احلدوث.

شهدته الصين والهند ودول وسط وشرق أفريقيا و»جزئيا« في الدول العربية


