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 املرزوق: منخفض الهند املوسمي يشعل طقس الكويت بـ «البوارح احلارة» 

22272749 - 22272748إعالنات الدليل

العالناتــكم في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8     2 2 2 7 2 7 4 9

العالناتـــــــكـم

في دلـيـــل

2 2 2 7 2 7 4 8
2 2 2 7 2 7 4 9

22453998- 22443764 

تگييف دايگن

 69030266 ــة  ــوي ــن ــس � وعــــقــــود  الــ�ــســيــانــة   -

 66645882 ــة  ــل ــس ــ� ــف ــن امل الـــــوحـــــدات  ــات  ــع ــي ــب م  -

 69018118 املــــركــــزي  ــتــكــيــيــف  ال ــات  ــع ــي ــب م  -

66645881 الذكية   VRV اأجهزة تكييف  -  مبيعات 

> صناعة سعودية
من 100 إلى 6360 جالون

حاصل على شهادة اآليزو

الرواد في حتسني اجلودة العاملية

TUV
CERT
ISO 9002

22612600 - 22612900 - 65811747 - 90003932 

> نهتم ب�سحـتكـــم
م�صنوعة من مادة �لبويل �إيثيلني 

�ل�صم�س  �أ����ص���ع���ة  م����ن  ل��ل��ح��م��اي��ة 

�لفطريات  تكون  ومتنع  و�حل���ر�رة 

و�لطحالب و�لبكترييا.

> نهتم باالبتــكـــار
بتنقية �لقولبة من �ربع طبقات 

وباأعلى �ملو��صفات.

99852416  الفنطاس تلفاگس : 23904424

خــــــزانـــــــــات البـــــــــــديخــــــزانـــــــــات البـــــــــــدّيـــــــــــح

> قالب أوروبي
  معــتــمـد.
> ناعم من
   الــداخـــل
  واخلــــارج.

> معالج ضد
   الطحــالــب 
  والبكتيريا.
> خالـي مـن

    الفوم واملواد
    السامة.

مـــتـــــــوفـــــر 
بأحــجــــــــام
100 جــالــون
200 جــالــون
500 جــالــون
800 جــالــون
1000 جالون
1200 جالون
1500 جالون
2000 جالون

گفالة
10 سنوات

99852416
البـــدّيـــــح

املاء ثروة لنحافظ عليها

يوجــــــد خـــزانـــات للــبـر

> معزول حراري 4 طبقات
> ســـــــمــاگـــــــــة 18 ملم

ISO
9002

خــــــــزانـــــات أبيــــار عـــــلي

أبيــــار عـــــلي

ت: 65556079 - 23905655

متوفر باألحجام
من 200 جالون  إلى 5000 جالون

گفالة
10 سنوات

إسأل عن 
عرض الصيف

خ�ز�ن �صح��ي ومع�تم�د,

• م�ص�ن���وع م���ن �لب��ول��ي 
�أثيلني �لنقي.

�������ص�������������د �ل������ط������ح������ال������ب 

و�ل��ب��ك��ت��ريي��ا خ���ايل م��ن 

�لفوم ناعم من �لد�خل 

و�خل���ارج, خ��ز�ن قطع��ة 

و�ص��ل��ة,  ب������دون  و�ح�����دة 

3 ط�ب��ق�����ات و4ط�ب����ق�����ات 

ع��ازل ح��ر�ري.

• ق�صم خا�س لل�صيانة.
• ت��������������صلي���ح ج���������م�ي��������ع 

�أن�����و�ع �خلز�نات.

> مضخـــة دفـــع مصنـوعــــة مــن الستـــانلـــس ستــيــــل ومــــــزودة 
بجـهــاز اتوماتيگي.

> سخانات مياه مرگزية )صناعة أمريگية(
> فلتر رملي بقياسات مختلفة مزود بجهاز غسيل أتوماتيكي.
> شبگة بايبات ppr_ لتجميع السيستم وجتهيزه للتشغيل.

> مضخة راجع لتدوير املياه الساخنة - قاعدة جلفانيز.
97283801 - 99370050 - 97213474 - 99049236

99836069

نعـــــــــــمــــــــــه
سخانات
مرگزية

عرض خاص لسكان 
● ڤيــــال فـــــي ســـــــــلــــــــــــــــوى 1000م2دغرب عبد الله مبارك

● ڤيــــال في الصليبخات  1000م2

● ڤيــــال فـــــي هــــــــــــــــــديــــــــــــــة 750م2

● ڤيــــال فـــــي القـــــيــــــــروان 400م2

للبيع عقارات 

مرگز امليثاق املتحدة العقارية
خبرة واحترافية في التسويق

98080807

تنظيـف وتعقـيـم اأر�سيات ال�سرياميك والبور�سالن

واأطقم احلمامات واملطابخ - تنظيف واجهات املباين

99197948 - 24814900 &كـلني رايـت

الخدمة المتكاملة للتنظيف
للعناية بالمنازل والمجمعات السكنية والتجارية

المعاينة
مجـانـًا

0 1 1 2 5 0 5 1 6

مباشر: 99332252

مــجـــمــــــــــــــع جتـــــــــــــاري للـــبيــــــــــــع
حــــولــــــــــــــــــي - متفرع من شارع بن خلدون

زاويــــــــــة - مســـــــــــــاحـــــــــــــة 597 م
�صرد�ب - �أر�صي - ميز�نني - 3 دور مكرر - 2 م�صعد - 2 درج

مدخول �صهري: 20.750 �ألف د.ك ال مانع
من البدل

 فيما يتعلق في حالة الطقس املتوقعة خالل هذا األسبوع وحتى 
يوم اجلمعة القادم فإن املنطقة ال تزال متر في فترة البوارح الشديدة 
احلرارة ومن املتوقع في هذه الفترة أيضا أن يســيطر منخفض 
جوي قوي في شــبه اجلزيرة العربية تبلغ قوته بني (٩٩٢ و٩٩٨) 
مليبار متمركزا في عدة بؤر منتشــرة في شبه اجلزيرة العربية 
كلها من أقصى اجلنوب إلى أقصى الشــمال خالل هذا األسبوع 
ما يؤدي الى هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية النشطة 
التي يزاد نشاطها في وقت الظهيرة والتي تكون سرعتها بني (٣٥ 
و٥٠) كم/س، كما أنها تثير الغبار العالق في اجلو ولكن هذه الرياح 
سوف تخف حدتها في الليل ويترسب الغبار مع انخفاض سرعة 

الرياح في الليل.

  هذه الرياح الســاخنة ســوف ترفع درجات احلرارة في اجلو 
ويكون اجلو بصورة عامة حار جدا، حيث تكون درجة احلرارة بني 
(٤٦ و٤٩) درجة مئوية في النهار بينما تنخفض في الليل فتصل 
بني (٣١ و٣٤) درجة مئوية ويكون املدى احلراري بني الليل والنهار 

(١٥) درجة مئوية وهو مدى حراري كبير نسبيا. 
  أما حالة البحر فإنه ســوف يدخل فــي مرحلة تيارات احلمل 
الشديدة االندفاع والسرعة غير الصاحلة للصيد اعتبارا من اليوم 
الثالثاء حتى الثالثاء املقبل حيث تتحول التيارات البحرية إلى فساد 
وتكــون صاحلة للصيد بعد هذا التاريخ ويكون البحر بني معتدل 
وعالــي املوج ويكون ارتفاع املوج بني (١ و٢) متر واجتاه التيارات 

شمالي غربي، واهللا أعلم. 

اجلنوبية الشرقية من القارة األوروبية.

  كيفية تكون منخفض الهند الموسمي
   يتكون منخفض الهند املوسمي بسبب 
شدة سطوع أشعة الشمس الساقط على سطح 
األرض التي تسبب له احلرارة العالية ومن ثم 
يسخن الهواء املالمس لسطح األرض بسبب 
هذه احلــرارة العالية فيتمدد الهواء باجلو 
مرتفعا إلى أعلى إلى طبقة (التروبوسفير) 
(باإلجنليزيــة: Troposphere) وهي الطبقة 
الدنيا من طبقات اجلو التي تبدأ من سطح 
األرض ومتتد إلى ارتفاع يبلغ حوالي ١٠كم.
  هــذا التمدد في الهــواء يحدث انخفاضا 
في كثافــة الهواء في املناطق اليابســة هذا 
االنخفاض في كثافة الهواء يؤدي إلى نشوء 
منخفــض جوي فــي اليابســة بينما تبقى 
املســطحات املائية املجاورة لهذا املنخفض 
أبرد بدرجة مكونــة مرتفع جوي وبالتالي 
يندفع الهواء من املرتفع اجلوي إلى منطقة 
الضغط املنخفض األمر الذي يؤدي إلى اندفاع 
الريــاح من منطقة املســطحات املائية مثل 
احمليط الهندي إلى التوغل في داخل شــبه 
القارة الهندية أو الى جنوب شــبه جزيرة 
العرب مثل منطقة صاللة في سلطنة عمان 
التي تسقط عليها األمطار في فصل الصيف 
وكذلك فــي اقصى اجلنوب اململكة العربية 
السعودية هذا الوضع املناخي شكل بالتالي 
باملناطق احمليطة باحمليط الهندي املنخفض 

الهندي املوسمي.
  فهــذا املنخفض يؤثر بشــكل كبير على 
مناخ مناطق واسعة في قارات آسيا وأفريقيا 
باإلضافة إلــى األحراء اجلنوبيــة من قارة 
أوروبا حيث تندفع الرياح املوسمية الرطبة 
إلى أجزاء واسعة من الهند وتسبب سقوط 
األمطــار الغزيرة جدا والتي تعرف باســم 
(املونسون) أو الرياح املطيرة ولكن اندفاع 
هذه الرياح في داخل القارة اآلسيوية وفي 
داخل السهوب اآلسيوية تكون الرياح اسقطت 
كل أمطارها وتدخل علينا كرياح شمالية إلى 
شمالية شرقية تكون بعد عبورها اآلسيوية 
تكون رياحا جافــة وحارة جدا تتجه نحو 
منطقة اجلزيرة العربية ويطلق عليها رياح 
«البوارح». كما يسبب هذا املنخفض العديد 
من املوجات احلارة التي تضرب العديد من 
املناطق في شرق املتوسط وتركيا وأجزاء من 
القارة األوروبية، خاصة اجلنوبية والشرقية.

التويبع سال» ونوء الدبران يدخل مع دخول 
برج السرطان الفلكي وهذه الفترة مشهورة 
ومعروفــة بانعدام األمطار فيها في منطقة 
شــمال اخلليج العربي التي تشمل الكويت 
وغرب إيران وجنوب العراق فصل الصيف، 
حيث إن درجات احلرارة في فصل الصيف 
تكــون حارة جــدا وخصوصا فــي املنطقة 

الشرقية من شبه جزيرة العرب.

  مناطق تمركز منخفض الهند الموسمي 
  يتمركز منخفض الهند املوسمي في ثالث 
مناطق رئيسية في العالم باإلضافة الى مناطق 
فرعية اخرى منتشــرة في القــارات الثالث 
وهي قارة آسيا وقارة أفريقيا وقارة أوروبا 

وهي كما يلي:
  ١- املركز الرئيسي والذي أخذ منه االسم 

فيتواجد في شمال شبه القارة الهندية.
  ٢- املنخفــض الــذي يطلق عليه اســم 
املنخفض احلــراري العربي والذي يتمركز 
في جنوب شبه اجلزيرة العربية في صحراء 

الربع اخلالي.
  ٣- «منخفض اجلزيــرة العربية» الذي 

يتواجد في العراق والكويت.
  ٤- املنخفــض والذي يطلق عليه اســم 
منخفض اجلوف ويتواجد في منطقة اجلوف 
شمال اململكة العربية السعودية وشرق األردن.
  ٥- باإلضافــة إلى وجــود منخفضات 
أخــرى فرعيــة أو ثانوية تتمركــز غالبا 
في الســودان وتركيا وسيبيريا واألجزاء 

في بعض األحيان الى ٥٠ درجة مئوية خالل 
فصــل الصيف كما يســبب منخفض الهند 
املوسمي انخفاضا كبيرا في الضغط اجلوي 
في املنطقة وتكون أرقــام الضغط اجلوي 
منخفضــة جدا بحيث تصل خالل شــهري 

يونيو ويوليو إلى أدنى من ٩٩٠ مليبار.
  بعد هــذه الفترة يبــدأ املنخفض الهند 
املوسمي يضعف ويفقد مراكزه تباعا بدءا 
من شــمال أفريقيا وأوروبا وســيبيريا في 
شــهر ســبتمبر من كل عام ويزداد ضعفه 
إلى أن يتالشى متاما في شهر أكتوبر، وذلك 
عندما تنخفض درجات احلرارة السطحية 

التي تسببت في تكونيه.
  وكما هو معروف فأن يوم ٢١ يونيو من 
كل عــام يعتبر فلكيا هــو بداية (االنقالب 
الصيفــي) أو بدايــة فصــل الصيف والذي 
يســتمر ملدة ثالثة أشــهر، حيث إن أشــعة 
الشمس تتعامد فيه على مدار السرطان عند 
خط عرض ٢٣٫٥° درجة شــماال وهو احلد 
األقصى الذي تتعامد فيه الشمس شمال الكرة 
األرضية. وهذا اليــوم يعد أطول نهارا في 
السنة للدول الواقعة في النصف الشمالي 
للكرة األرضية حيث تشــرق الشــمس من 
أقصى الشــمال الشرقي وتغرب في أقصى 

الشمال الغربي.
  كما ان هذه الفترة تعرف في هذه املنطقة 
باســم «التويبع أو الدبران» والدبران جنم 
يتبع أو يدبر جنم الثريا والتي تقول العرب 
عــن هذه الفترة اجلافة «مــا ذكر وادي في 

البوارح هو اليوم الذي تتعامد فيه الشمس 
على الكعبة املشرفة هذا املنخفض يؤثر في 
مناخ ثالث قارات هي آسيا وأفريقيا وأوروبا 
ولكن بالنســبة إلى منطقة شــبه اجلزيرة 
العربية، خصوصا في اجلزء الشرقي منها 
نالحظ قوة تأثيره تزداد في شهري يونيو 
ويوليو فهذا املنخفض يسيطر على مساحة 
شاســعة من شبه اجلزيرة العربية ويصل 
شماال إلى سواحل الدول العربية اآلسيوية 
املطلة البحر املتوسط ويبدأ املنخفض بعد 
ذلك في الضعف مع بداية شــهر ســبتمبر 
ويتالشى هذا املنخفض متاما في شهر أكتوبر.
  ويلعب هــذا املنخفــض دورا في جذب 
رياح املوسمية االستوائية املطيرة إلى الهند 
وجنوب شرق آسيا واملعروفة عامليا برياح 
(املونسون) (Monsoon) أو الفترة املطيرة 
والتي كانت تعرف عند البحارة الكويتيني 
الذين سافروا الى الهند في املاضي باسمها 
الهندي وهو اسم (البراصات) والذي يعني 
املطر وفترة (البراصات) هذه تبدأ من يوم 
١٥ ابريل حتى يــوم ١٥ يوليو وهي الفترة 
التي يكون فيها فترة الغالق والكنه أو غيوب 
النجــم األحيمــر وهبوب رياح الســرايات 
العاصفــة التــي ال تدخل فيها الســفن في 

املاضي إلى البحر.
  وتكون تأثيرات هذا املنخفض في ارتفاع 
درجة حرارة اجلو في شبه اجلزيرة العربية 
وبالد الشــام والعراق لتتجاوز في العراق 
وغرب إيران إلى درجات حرارة مرتفعة تصل 

 قبيل عيد الفطر بأيام قليلة جدا توقعت 
هبوب العاصفة الترابيــة ثالث يوم العيد 
وذكرت ذلك في «األنباء» الغراء، وأرجعت 
ســبب هــذه العاصفــة الى هبــوب الرياح 
الشمالية وكذلك الرياح الشمالية الغربية، 
باإلضافة الــى دخولنا في فتــرة البوارح، 
باإلضافة الــى متركز منخفض جوي قوي 
بلغت قوته (٩٩٨) مليبار في جنوب اجلزيرة 
العربيــة، وذكرت بالتحديــد ان املنخفض 
متمركز في جنوب شــبه اجلزيرة العربية 

وحتديدا في منطقة الربع اخلالي.
  ولكن اعتقد كثير من الناس خطأ ان هذه 
العاصفــة الترابية جاءت الــى املنطقة من 
منبعها في جنوب اجلزيــرة العربية ومن 
الربع اخلالي وهذا الكالم غير دقيق وأود ان 
أبني هنا األسباب الرئيسية لهذه العاصفة 

الترابية ولتوضيح ذلك أقول ما يلي:
  ١- أن الرياح التي سببت هذه العاصفة هي 
رياح شــمالية الى شــمالية غربية منبعها 

جنوب تركيا.
  ٢- ان الغبــار واألتربة التي كانت في هذه 
الريــاح حملتها هذه الريــاح من الصحراء 
املتواجدة في وســط العــراق بعد ان مرت 

عليها هذه الرياح.
  ٣- ان الرياح الشمالية التي مرت على الكويت 
كانت متجهة الى جنوب شبه اجلزيرة العربية 
ملــلء املنخفض اجلــوي املتمركز في الربع 

اخلالي.
  ٤- الرياح الشمالية مرت على الكويت بعد ان 
حتملت بالغبار واالتربة التي منعت الرؤية.
  ٥- إن الرياح التــي تهب علينا من جنوب 
شبه اجلزيرة العربية تكون رياحا جنوبية 

الى جنوبية شرقية.
  لهذا أقول هنا ان الغبار الذي غطى سماء 
الكويت في اجازة العيد ليس سببه املنخفض 
اجلوي في الربع اخلالي وامنا اكرر ســببه 
الرياح الشمالية التي جاءت الينا بعد مرورها 

على الصحراء العراقية.
  هذا الوضع املناخي الذي متر به املنطقة 
حاليا هــو نتيجة لدخولنا فتــرة البوارح 
احلارة والتي يعود وجودها الى منخفض 
الهند املوسمي هو منخفض جوي موسمي 
ضخم يبدأ عادة بالتشــكل فــوق الهند في 
شهر أبريل من كل عام، حيث يؤثر في طقس 
املنطقة خالل الفترة املمتدة من يوم ٦ يونيو 
الى يوم ١٥ يوليو من كل عام ويوم نهاية فترة 

 رياح ساخنة تثير الغبار العالق وترفع درجات احلرارة إلى ٤٩ 

 أكد أن عاصفة ثالث أيام العيد منبعها جنوب تركيا ووسط العراق 

 بقلم اخلبير الفلكي

  عادل يوسف املرزوق

 يرصد اخلبير الفلكي عادل املرزوق 
اسباب وتداعيات العاصفة الرملية التي 
هبت على الكويت االسبوع املاضي ويؤكد 
أن منبعها جنوب تركيــا حملتها رياح 
شمالية الى شمالية غربية من الصحراء 

وسط العراق.
  ويؤكد املرزوق ان املنطقة دخلت 
فترة البوارح احلارة التي تعود الى منخفض 
جوي موسمي ضخم. ويحدد مناطق متركز 
هذا املنخفض الذي يؤثر بشكل كبير على 
مناخ مناطق واسعة في قارتي آسيا وافريقيا. 


