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تابعونا وتواصلوا معنا

يأيتها النفس  املطمئنة  ارجعي   إلى ربك  راضية مرضية 
فادخلي  في عبادي  وادخلي جنتي

البقاء هللا

حصة سالم الهالل، أرملة إبراهيم خالد إبراهيم احلساوي: 
٨٦ عاما - ت: ٩٩٠٧٧٢٠٢ - شيعت.

إلهام إبراهيم محمود، أرملة ســهيل عبدالغالي اجليعان: ٥٦ 
عاما - ت: ٦٦٣٣١٤٧٧ - شيعت.

هيفاء مطر علي مطر، زوجة منور دغيم الرشــيدي: ٦٦ عاما 
- ت: ٩٩٧٢٤٣٢٠ - شيعت.
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أعلى مد: ١٠٫٠٨ صباحا ـ ١٠٫٣٣ مساء.
أدنى جزر: ٣٫٥٣ صباحا ـ ٤٫٣٨ مساء.

بعد إكمال صيام رمضان ٣٠ يوما، يهل شــهر 
شوال يوم األحد ٢٠٢٠/٥/٢٤، وهو أول أيام العيد، 
وميكث الهالل مســاء السبت بعد غروب الشمس 
بقدر ٤٤ دقيقة ويشاهد في كل األقطار اإلسالمية 

بوضوح تام.
صالة العيد الساعة ٥ والدقيقة الـ ٧.

العيد األحد

د.صالح محمد العجيري - باحث فلكي

عادل املرزوق: عيد هذا العام.. بداية البوارح
يقتــرب شــهر رمضــان 
الفضيــل من نهايتــه، ليحل 
علينا عيد الفطر السعيد الذي 
يتزامــن هذا العــام مع نهاية 
فترة السرايات ودخول فترة 

الرياح احلارة «البوارح».
الفلكــي عــادل  اخلبيــر 
املــرزوق يفصــل القــول عن 
فترة البوارح وملاذا سميت بهذا 
االسم، ومدتها، وتقسيماتها، 
وأجواء الطقس خاللها. فإلى 

التفاصيل:
عزيزي القارئ، نحن اآلن 
كمــا تعلــم فــي نهايــة فترة 
السرايات ومقبلون بعد أيام 
قليلة علــى فترة رياح حارة 
هي فترة رياح البوارح التي 
تبدأ بعد دخول برج اجلوزاء 
في ٤ أيام، فالبوارح تبدأ مع 
نوء البطني الذي يختلف عن 
برد البطني ونوء البطني الذي 
يدخل في يوم ٥/٢٤ من كل عام 
ولكن في هذه الســنة سوف 
يدخل مع دخــول عيد الفطر 
أعاده اهللا على اجلميع باخلير 
واملســرات، ومع دخول نوء 
البطني سوف تدخل البوارح.

كلهــا صحيحة إذا أخذنا في 
االعتبــار أن كل مــا تقولــه 
العرب من أن كل ريح شمالية 
تهب في القيظ (الصيف) هي 
من البوارح، ولذلك يقولون 
إن موسم البوارح عبارة عن 
٤ أنــواء وكل نــوء مدته ١٣ 
يوما أي أن مدة البوارح ٥٢ 
يوما تبدأ من يوم ٥/٢٤ حتى 

يوم ٧/٢٧.
واألنواء التي تدخل ضمن 
هذه الفترة نوء البطني ونوء 
الثريا ونوء الدبران أو التويبع 

ونوء الهقعة. 

يوما والتي تبدأ في يوم ٥/٢٤ 
بعد موسم السرايات مباشرة، 
حيــث يدخل البارح الصغير 
أو بــارح املشــمش ومدته ١١ 
يوما مع دخــول نوء البطني 
ولكن رياح البوارح تشتد مع 
(طلوع الثريا) أي مع طلوع 
جنــوم عنقود الثريــا والتي 
تظهر في يوم ٦/٧ وتســتمر 
إلى يــوم ٧/١٥ وهــذه الفترة 
التي تعرف محليا أو تســمى 
البارح العود أو الكبير والتي 
تســتمر مــدة ٤٠ يوما، وهذا 
املوسم من املواسم اجلافة التي 
ال تســقط بها األمطار وتهب 
بها الرياح الشــمالية اجلافة 
والتي تســبب تطاير الغبار 
والغبــار املتصاعد اخلفيف، 
ومن املالحظات للحالة اجلوية 
في فترة البوارح أن يثار الغبار 
من فترة الظهيرة حتى قبيل 
منتصف الليل، حيث تنعدم 
الرؤيــة ويتزايد مــع ارتفاع 
درجــة احلــرارة، ولكــن في 
الليل يترسب الغبار تدريجيا 
ويتالشى عند الفجر ثم يعاود 
الظهور مرة أخرى في الظهيرة 

وهكــذا، وتعتمد كمية الغبار 
على كمية سقوط األمطار في 
الشــتاء الســابق، فإذا كانت 
األمطار قليلــة فهذا يعني أن 
الغبار ســوف يكــون كثيرا، 
وإذا زادت كميــة األمطار فإن 
األعشاب سوف تنبت وتساعد 
على متاسك التربة، ولذلك يقل 
الغبــار في املوســم الصيفي 
اجلديد. كما تهب رياح السموم 
الشديدة احلرارة والتي ترفع 
من درجات احلرارة في اجلو، 
حيث تصل إلى معدالت عالية 
وأحيانا تصل درجة احلرارة 
إلى معــدالت قياســية، ومن 
املعروف أيضا في البوارح انه 
نهاية فصل األمطار فال توجد 
أمطار في البوارح، حيث يقول 
أهل اخلليج مقولة مشهورة «ما 
ذكر وادي في التويبع سال». 
كما في البوارح موسم الغالق 
وهو املوســم الذي تقف فيه 
حركة السفن الكويتية سواء 
كانت هــذه الســفن للتجارة 
اخلارجية أو للغوص، ويستمر 
الغــالق شــهرين هما شــهرا 

يونيو ويوليو.

وهناك من يقول إن البوارح 
٣ أنواء أي أن مدة البوارح ٣٩ 
يوما واألنواء التي تدخل ضمن 
هذه الفترة نوء البطني ونوء 
الثريا ونوء الدبران أو التويبع 
٥/٢٥ حتى ٧/١٥ ونحن منيل مع 
هذا التقسيم، وهناك أيضا من 
يقول إن مدة البوارح ٢٦ يوما 
وفترة البوارح في هذا التقسيم 
هي نوآن هما نوء الثريا ونوء 
الدبــران أو التويبــع، وهــي 
تبدأ من يــوم ٦/٧ حتى يوم 
٧/٣، ولكن املشهور بني أغلب 
النــاس أن فتــرة البوارح ٣٩ 

فترة رياح حارة متتد نحو ٣٩ يوماً بعد موسم السرايات مباشرة

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

ولكن السؤال الذي يتبادر 
إلى األذهان في هذه األيام هو ما 
هي البوارح؟ وماذا تعني هذه 
الكلمة وما مدة فترة البوارح؟
البوارح هــي كلمة عربية 
جمع لكلمة بــارح وهي مثل 
«بارح املكان» أي ترك املكان 
وغادره وكلمة البوارح تطلق 
على الرياح الشمالية النشطة 
التي تهب على شبه اجلزيرة 
العربية وتكون محملة باألتربة 
والغبار والتي تهب في فصل 
الصيف فقط. ويقول العرب: 
«إن كل ريــح شــمالية تهــب 
فــي القيظ (الصيف) هي من 
البوارح، السيما التي تهب في 

برج اجلوزاء».
وال تسمع عن رياح البوارح 
إال فــي شــمال شــرق شــبه 
اجلزيرة العربية مثل منطقة 
الكويــت واملنطقة الشــرقية 

ومنطقة جند.
ولكن ما املدة التي تستمر 

فيها فترة البوارح؟
٭ هناك العديد من التقسيمات 
عند املهتمني بالفلك أو الطقس 
لهذه الفترة وهذه التقسيمات 

أول البوارح 
«املشمش».. 

واألشد مع طلوع 
الثريا من ٧ يونيو 

حتى ١٥ يوليو

املغنية تراوري تتحدى 
ُحكمًا فرنسيًا وتعود إلى مالي

الهند ُجتلي اآلالف من منازل 
الطني والقش مع اقتراب «أمفان»

باريس ـ أ.ف.پ: عادت املغنية املالية روكيا تراوري إلى 
وطنها متجاهلة قرار منع السفر الذي أصدرته محكمة فرنسية 
بناء على مذكرة توقيف بلجيكية بسبب نزاع على حضانة 

طفلتها مع شريكها السابق، وفق ما قال محاميها األحد.
وقد ألقي القبض على املغنية وعازفة الغيتار املالية لدى 
وصولها من باماكو إلى مطار شارل دوغول في باريس الشهر 
املاضي، لكن حكومة مالي استنكرت توقيفها وقتها قائلة إن 

روكيا تراوري حتمل جواز سفر ديبلوماسيا.
وصدرت مذكرة التوقيف البلجيكية بحق تراوري بعد حكم 
قضائي ضدها أواخر العام املاضي أمرها بإعادة ابنتها البالغة 
من العمر ٥ سنوات إلى والدها البلجيكي. وقضت محكمة في 
باريس الحقا بأنه ميكن تسليمها لبلجيكا مع منحها إطالق 
سراح مشروط. وقالت تراوري في صفحتها على «فيسبوك» 
الثالثاء في منشور رصدته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية 
اليومية: «عدت إلى باماكو. السعي لتحقيق العدالة مستمر». 
وفي منشور اجلمعة، كتبت تراوري التي عادت إلى مالي في 

طائرة خاصة، انها ليست «إرهابية».

بوبانيســوار- كولكاتــا - رويترز: قال مســؤولون 
أمس االثنني إن الهند بدأت إجالء آالف القرويني وأوقفت 
عمليات موانئ قبيل وصول إعصار من املتوقع أن يضرب 
ســاحلها الشرقي هذا األسبوع، مما يزيد الضغوط على 

خدمات الطوارئ التي تكافح جائحة ڤيروس كورونا.
ويأتي اإلعصار، الذي من املتوقع أن يصل إلى اليابسة 
يوم األربعاء، مع تخفيف الهند لإلغالق العام الذي فرضته 
في أبريل نيســان ضد الڤيروس، الــذي أصاب أكثر من 
٩٦١٦٩ شــخصا وقتل ٣٠٢٩ في البالد. وأرســلت واليتا 
أوديشــا والبنغال الغربيــة فرقا إلدارة الكــوارث لنقل 
العائالت من منازل مبنية بالطني والقش إلى أماكن اإليواء 
مــن اإلعصار (أمفان) الذي من املتوقع أن يكتســب قوة 
في الساعات املقبلة. وقال مسؤول كبير بوزارة الداخلية 
الهندية طلب عدم نشــر اســمه «علينا إجالء الناس من 
املناطق املنخفضة وحمايتهم كذلك من ڤيروس كورونا».

املغنية املالية روكيا تراوري

(أ.ف.ب) طبيبة هندية واحتياطات كاملة ضد «كورونا» 

إيطاليا تتعايش مع كورونا وتفتح املطاعم واملقاهي
رومــا ـ وكاالت: أعلنــت 
إيطاليا السماح بفتح املطاعم 
واملقاهــي والشــواطئ بدءا 
من أمس االثنني، وذلك قبل 
أســابيع من املوعد األصلي 

املخطط لفتحها.
وذكــرت شــبكة «يورو 
نيــوز» أن تخفيــف حالــة 
اإلغالق الكامل التي تعيشها 
البــالد جاءت بعد حتذيرات 
رئيــس الــوزراء جوزيبــي 
كونتي من أن احلياة ستحتاج 
فيما بعد إلى التأقلم مع وجود 
ڤيــروس كورونا املســتجد 
حتى يتم اكتشاف لقاح له.

وقد قال كونتي «نواجه 
هذا اخلطــر، ونحتــاج إلى 
تقبلــه، وإال لــن نتمكن أبدا 

من إعادة التشغيل».
وقد عاد االيطاليون منذ 
صباح أمس الى اخلروج في 
أنحاء البالد اثر رفع االغالق 
العام بعد أكثر من شــهرين 
باعادة فتح األنشطة التجارية 

منذ ســاعات الصباح عودة 
احلركة املنتظمة في وسائل 
املواصــالت وأمــام احملــال 
التجاريــة واخلدميــة مــع 
التزام شروط اآلمان اجلديدة 
الصارمــة وأبرزهــا ارتــداء 
الكمامــات الواقية ومعايير 

التباعد اجلسدي واستخدام 
املطهرات واحلواجز العازلة.

ويأتي املرسوم احلكومي 
اجلديد لرفــع االغالق العام 
التدريجية  العودة  وتنظيم 
االجتماعيــة  للحيــاة 
واالقتصادية بعد أسبوعني 
من بداية مرحلة «التعايش» 
احلذر مع الوباء الذي أودى 
بحياة أكثــر ٣١ ألف ايطالي 
على ضوء استمرار االنحسار 
املطرد في معدالت االصابات 
والوفيات اليومية طوال هذه 

الفترة.
وتسمح التدابير املخففة 
اجلديــدة للموطنني بحرية 
احلركة والتنقل دون شهادات 
وتراخيص واقرارت شخصية 
داخل حــدود االقليــم الذي 
يقيمــون داخله دون التنقل 
الى أقاليم أخرى اال لدواعي 
الضــرورة فــي انتظار فتح 
احلركــة فيمــا بــني األقاليم 

اعتبارا من ٢٥ اجلاري.

طفل التزم اإلجراءات االحترازية في وقفة احتجاجية مبيالن         (رويترز)

والسياحية في خطوة ثانية 
ضمن مرحلة «التعايش» مع 
ڤيروس كورونا املنحسر في 
اطار شروط احترازية مقننة.
وشــهدت العاصمة روما 
االيطاليــة  املــدن  وباقــي 
الســيما في أقاليم الشــمال 

ملشاهدة الڤيديو

م الطواقم الطبية أميركا: أول حفل غنائي «متباعد» يكرِّ
رويترز: قام جنم موسيقى 
الكانتــري األميركــي أوربان 
حفــل  أول  بإحيــاء  كيــث 
غنائي فــي العالم يتوافق مع 
البروتوكوالت الصحية ملكافحة 
ڤيــروس كورونــا، اخلميس 
املاضــي. وأقيم احلفــل على 
مســرح ســينما ستارداست 
للســيارات، خارج ناشــفيل، 
عاصمة والية تينيسي، حيث 
أحيا احلفل أوربان كيث وعازف 
اجليتــار ناثان بارلــو. بينما 
تراصت أمامهمــا حوالي ١٢٥ 
ســيارة تضم داخلها حوالي 
٢٠٠ شخص، مبساحة تعادل 
تقريبا نصف املساحة املتاحة 
بســينما الســيارات، وفق ما 
أكد منظمو احلفل. وقد خص 
أوربان كيث العاملني في مجال 
الصحة بتذاكر حضور احلفل 
بهدف تكرميهم وإظهار تقديره 

كل حفالتهم وجوالتهم الغنائية 
واملوسيقية مع بداية اإلغالق.
وقــال املغنــي أوربــان 
كيــث، الــذي تــوج لتوه 
بلقب مغني العام باختيار 
أكادميية موسيقى الكانتري 

عــام ٢٠١٩: «كان ال بد من 
إقامة هــذا احلفل، لنتعلم 
مــاذا ميكــن أن نتوقــع. 
فاحلفل محاولة لتدشــني 
مفهــوم جديد يســتجيب 

للظروف احلالية».

جانب من احلفل الغنائي للسيارات

للجهود التي يبذلونها ملكافحة 
اجلائحة. وتعتبــر إقامة هذا 
احلفل مناســبة مبهجة وتعد 
األولى فــي الواليات املتحدة، 
خاصــة جــراء قيــام جميــع 
املغنيني واملوســيقيني بإلغاء 

هل هناك عالقة بني تخثر الدم وڤيروس كورونا؟
يرجح علماء بريطانيون 
وجــود صلة بــني تخثر الدم 
الوفيــات  وارتفــاع نســبة 
بڤيروس كورونا، وذلك بعد 
أن تبــني لدى فحص املرضى 
بحاالت حرجة انهم مصابون 
بخثــرات دمويــة ميكــن ان 
تكون قاتلة. ونقلت صحيفة 
«الغارديــان» عــن أطباء في 
مستشفى «رويال برومبتون» 
فــي بريطانيا انهم اكتشــفوا 
خلال في تدفــق الدم مما يدل 
على وجود خثرات في االوعية 
الدقيقــة في الرئة. وحســب 
صحيفة «صنــدي تلغراف» 
فــإن هيئة الصحــة الوطنية 
في اجنلترا تســتعد إلصدار 
توجيه للمستشفيات بإعطاء 
جرعــات أعلــى مــن مانعات 
التخثر للمرضى الذين توصف 

املرضى من نقص األوكسجني 
مع انهــم ال يظهرون عالمات 
على ضيق التنفس. وأضافت 
«الغارديــان» ان بحثا نشــر 
في الواليات املتحدة في وقت 
ســابق من هذا الشهر ذكر أن 

التخثــر أو مميعات  مانعات 
الدم ميكن ان تساعد مرضى 
كوفيــد-١٩ املوضوعني على 
أجهزة التنفــس االصطناعي 
على العيش مدة أطول. ونقلت 
عن اختصاصي بأمراض القلب 
في مستشفى «ماونت سايناي» 
مالحظته الرتفاع في حاالت 
اخلثرة الدمويــة في مرضى 
كوفيد-١٩ األمــر الذي يدعو 
للنظر في احتمــال ان تكون 
مانعات التخثر مفيدة لهؤالء 

املرضى.
ان  الصحيفــة  وذكــرت 
البريطانية تعمل  احلكومــة 
اآلن علــى تســريع التجارب 
السريرية العشوائية الختبار 
مانعــات التخثر على مرضى 
كوفيد-١٩ كجــزء من بحثها 
عن عالج فعال ضد الڤيروس.

اخللل في تدفق الدم يؤثر سلبا على مريض كورونا

حالتهم باحلرجة. وأبلغ اطباء 
الصحيفــة بأن هذه اخلثرات 
متثل عامال سيئا غير معهود 
فــي كثير مــن الڤيروســات 
األخرى، وأن هذا يفسرالظاهرة 
غير العادية املتمثلة في معاناة 


