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األحد

واحد أبواللطف

«الصحة العاملية» ترسل 
خبراء إلى الصني للبحث 

في انتشار «كورونا».

«تقرير»: الكويت الرابعة خليجيا 
والـ ٤٦ عامليا مبؤشر جاهزية 

خدمات احلكومة اإللكترونية.

  شّدوا حيلكم.  صّح النوم!

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

البقاء هللا

ثنيان جاســم محمد العثمان: ٦٩ عامــا ـ ت: ٦٥٥٥٥٤٤٦ ـ 
٦٦٢٥٩١٧٢ ـ شيع.

دالل قبالن براك العازمي، زوجة صالح محمد سمري العازمي: 
٥١ عاما ـ ت: ٦٦٠٦٣٩٣٠ ـ ٩٧١٣٥٦٩٨ ـ شيعت.

نوره عبدالوهاب محمد الصانع، أرملة محمد راضي الصانع: 
٨٢ عاما ـ ت: ٦٦٢٨٤٨٠٠ ـ ٢٥٣٣٧٩١٧ ـ شيعت.

مديحة علي عباس زكريا: ٦١ عاماـ  ت: ٩٩٥٩٧٤٨٨ـ  ٦٦٤٥٧٧٩٨ 
ـ شيعت.

إبراهيم عبداجلبار ســلطان احمد: ٦٥ عاما ـ ت: ٩٩٠١٣١٦٦ ـ 
٦٦٠٠٨٨٠٤ ـ شيع.

عائشة جاسم حسن الرياشي، أرملة حميد محمد الشهاب: ٨٢ 
عاما ـ ت: ٦٦٥٣٦٣١٧ ـ ٩٧١٠٣٠٠٣ ـ ٩٩٧٤٦٤٠٧ ـ شيعت.

عبداهللا جنم عبــداهللا املزيدي: ٧٧ عاما ـ ت: ٦٦٣٩٣٠٢٠ ـ 
٩٧٨٧٨٠٨٠ ـ شيع.

سعود يوسف عبدالرحمن الدعيج: ٢٩ عاما ـ ت: ٦٦٠٦٧٠٠٧ 
ـ ٦٦٦٨٠٨٠٢ ـ شيع.

حمزة عبداهللا حاجي شــكراهللا: ٧٦ عاما ـ ت: ٩٩٨٢٩٢٣٧ ـ 
٢٥٣٩٨٠٥٢ ـ شيع.

موسى عبد احلسني حاجي بهمن: ٦٧ عاما ـ ت: ٥٥٥٤٥٦٧١ ـ 
٩٩٧٩٤٢٩٧ ـ شيع.

حسن ماجد السيد نور الشماع: ٦٧ عاماـ  ت: ٩٩٨٠٩٤٠٠ـ  شيع.

شاهد الصفحة  

بتقنية الواقع املعزز 

Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

أبعد من الكلمات
«سنقبض على الفوضويين الذين لّوثوا تمثال 
جورج واشنطن العظيم. سّلموا أنفسكم 

اآلن!»
الرئيــس ترامب، يتوعد من لّوثوا 
متثال جورج واشــنطن باأللوان، 

بعشر سنوات سجنا.

«أعدكم بأن أعتني بعائالتكم كعنايتي بعائلتي»
جو بايدن يشــارك مبقطع ڤيديو 
جديد يعد فيه األميركيني بتطوير 
خدمــات التأمني الصحي واملدارس.

«مسافة مترين حيًا أفضل مـن مسافــة 
مترين دفنًا»

حاكم نيو جيرســي فيل مورفي، 
يشدد على ضرورة االلتزام مبسافة 

التباعد االجتماعي.

«حقيقــة قاطعــة: القوانين ال تطبــق 
على من يضعها»

املغني األميركي ايس تي، مشيرا 
إلى قيام الرئيس ترامب بتخفيف 

عقوبة صديقه روجر ستون.

«سنحمـي المتظاهريـــن السـود من 
عنصريــة المسلحين البيض»

ناٍد للسالح  نيكي دانيالز، رئيس 
األميركي، يفســر ســبب تواجد 
مسلحني سود في تظاهرات لويزيانا 

إلسقاط التماثيل.
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املرزوق:  «جمرة القيظ» تبدأ اخلميس.. والشمس تتعامد على الكعبة األربعاء
قــال اخلبير الفلكي عادل 
يوســف املــرزوق إن فتــرة 
البوارح التي هي من أشــهر 
الظواهــر اجلويــة الصيفية 
في الكويت ومنطقة اخلليج 
تنتهي األربعاء املقبل، حيث 
تتعامد الشمس في هذا اليوم 
على الكعبة املشرفة ويكون 
تعامد الشمس في هذا اليوم 
مســاويا خلــط عــرض مكة 
املكرمة، مشــيرا إلى أنه في 
هذا اليوم سيكون اجتاه القبلة 
فــي أي بقعــة علــى األرض 
الشــمس وقــت صالة  نحو 
الظهر في مكة املكرمة، وهي 
حلظة واحدة ميكن حسابها 
بالتوقيت احمللي ألي مدينة، 
حيث تكون الساعة الـ ٩ و١٨ 
دقيقة بتوقيت غرينتش أي 
حوالي الساعة الـ ١٢ و١٨ دقيقة 

بتوقيت الكويت.
املــرزوق فــي  وأضــاف 
تصريــح لـــ «األنبــاء»: في 
يوم اخلميس املقبل املوافق 
١٦ يوليــو أيضا تدخل فترة 
«كلة» أو تشلة القيظ أو جمرة 
القيــظ والتي مدتها ٤٠ يوما 
والتــي يطلق عليهــا جزافا 
اسم (مربعانية القيظ) وهي 

والذي يعرف باســم (دلوق 
سهيل) والذي تنتهي مع دلوق 
هذا النجم احلرارة املرتفعة. 
ولكــن قبل فتــرة الباحورة 
هنــاك فترة «جمــرة القيظ» 
التي تتميز باحلرارة الشديدة 
والعاليــة وتبــدأ مــع بداية 
(نوء الهنعة) يوم ١٦ يوليو 
وتستمر ١٣ يوما إلى أن تنتهي 
٢٨ يوليو، ثم تأتي بعد ذلك 

الشعبي هنا في الكويت «ال 
حــر إال بانصــراف وال بــرد 
إال بانصــراف» واملقصــود 
باالنصــراف هنــا هو حترك 
الشــمس وانصرافهــا عــن 
تعامدها على مدار السرطان 
فــي ٢٢ يونيــو وهــو يــوم 
االنقــالب الصيفــي وبدايــة 
ميالنها وتوجهها جنوبا الى 
خط االستواء ويحدث العكس 

في االنقالب الشــتوي عندما 
تتجه الشــمس الى الشــمال 
تاركــة مدار اجلــدي في برد 
االنصــراف عندمــا يحــدث 

االنقالب الشتوي.
وقال املرزوق إن درجات 
احلــرارة فــي فتــرة «نــوء 
القيظ»  الهنعة» أو «جمــرة 
تكون بني ٤٥ و٥١ درجة مئوية 
في أجزاء واســعة من شــبه 
اجلزيرة العربية وخصوصا 
في شــمال اخلليــج العربي 
وكذلك شمال شرق اجلزيرة 
العربية وعلى وجه التحديد 
املناطــق املتعرضة ألشــعة 
الشمس مباشــرة. ثم تدخل 
بعــد ذلك (فتــرة الباحورة) 
التي تدخل مع برج األسد في 
يوم ٧/٢٣ وفتــرة الباحورة 
مدتها أســبوع واحــد فقط، 
حيث تنتهــي الباحورة يوم 
٧/٢٩ مع دخــول فترة (نوء 
املــرزم) الذي مدتــه ١٣ يوم 
وينتهــي (نوء املــرزم) يوم 
٨/١٠ ويصاحــب هذه الفترة 
حرارة عالية ورطوبة شديدة 
باجلو كما أن مياه البحر على 
الشــواطئ تكون ساخنة في 

هذه الفترة.

فترة املرزم والتي يقال عنها 
(يا خــراف الزم) وهي فترة 
جني ثمــر النخيل (الرطب) 
أو البلح والتي تسمى (بفترة 
اخلراف) واخلراف في اللهجة 
الكويتية هو قطع عثق رطب 
البلح من النخلة أو النخيل.

وأشار إلى أن فترة جمرة 
القيــظ تعــرف باســم «حر 
االنصراف»، حيث يقول املثل 

ً أكد لـ «األنباء» أنها فترة تتميز باحلرارة الشديدة وتبدأ مع بداية «نوء الهنعة» وتستمر ١٣ يوما

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

الفترة التي تصل فيها درجة 
احلــرارة إلى أقصى مدى لها 
وتصبح منطقة شبه اجلزيرة 
العربية وخصوصا في منطقة 
شمال اخلليج العربي من أشد 
املناطق حرارة في العالم في 

هذه الفترة.
وتابــع: من املعــروف أن 
فترة الباحورة مدتها شــهر 
واحــد تقريبا تبــدأ يوم ٢٣ 
يوليو وتنتهي ٢٤ أغسطس 
وهو اليوم املشهور عند الناس 
في شــبه اجلزيــرة العربية 

«نوء الهنعة» أو «تشلة القيظ» هي من أكثر أيام السنة ارتفاعًا بدرجات احلرارة وتساعد على نضوج الرطب

«طباخ اللون» اسم غير معروف في الكويت
أشار اخلبير الفلكي عادل املرزوق إلى أنه 
في فترة «نوء الهنعة» تشتد الرياح أحيانا 
وترتفع معها احلرارة مع هبوب رياح السموم 
وهي رياح شمالية غربية شديدة احلرارة 
ويطلق على هذه الفترة هنا في الكويت (تشلة 
القيظ) والتي هي من أكثر أيام السنة ارتفاعا 
بدرجات احلرارة والتي تساعد على نضوج 
الرطب فيطلق أصحــاب النخيل وزراعها 
على فترة (تشلة القيظ) اسم «طباخ اللون»، 
حيث يبدأ فيها البلح أو التمور في التلون 

أو تغير لونه عند النضج مع اشتداد حرارة 
اجلو وسطوع الشمس. واسم «طباخ اللون» 
هو من األســماء غير املعروفة في الكويت 
وال يتم التداول بها إال من قليل من الناس 
الذين عاشوا في وسط شبه اجلزيرة العربية 
التي عرفت بزراعة النخيل بعكس الكويت 
التي عرفت ندرة الزراعة فيها الناجتة من 
قلة املياه فيهــا وألن الكويت اعتمدت في 
حياتها على البحر بصورة رئيســية ولم 

تعتمد على الزراعة.

املصابون بالضغط أقل عرضة للوفاة بـ «كورونا»!
طبيــة  دراســة  أكــدت 
بريطانية رائدة في حجمها 
مــا كانــت تقوله دراســات 
كثيرة سابقة متواضعة من 
أن الذكور والسود ومن هم 
فوق سن اخلامسة والستني 
والذين يعانون من السكري 
والبدانة والفقراء هم األكثر 
عرضــة للوفــاة بڤيــروس 
كورونا. وذكــر موقع «ميل 
أوناليــن» أن باحثــني فــي 
جامعة أوكسفورد وجامعة 
لندن لعلوم الصحة والطب 
االستوائي راجعوا سجالت 
١٧٫٢ مليــون مريض ونحو 
١١٠٠٠ حالــة وفاة بڤيروس 
كورونــا في اجنلتــرا. وفي 
حــني ان نتائج الدراســة لم 
تأت بجديد غالبا، فإنها أكدت 

وينغفيلد من جامعة ليڤربول 
قولــه عــن نتائج الدراســة 
إنها «تبــني أن صحة بالدنا 
ومواطنينا التزال تتأثر بشدة 
بعوامل اجتماعية مثل الفقر 

والعرق والالمساواة.»
ولعل االكتشــاف الالفت 
أكثر في نتائج الدراسة هو 
أن ارتفاع ضغط الدم، على 
النقيض من معظم األمراض 
املزمنــة األخــرى، ليس من 
العوامل التي تزيد من خطر 

الوفاة بكورونا.
وأشــار املوقــع الــى انه 
على عكس االعتقاد الشائع 
بأن ارتفــاع ضغط الدم من 
األمراض املزمنة التي تزيد من 
خطورة الوفاة بكوفيد- ١٩ 
فإن الدراسة بينت أن املصابني 
به يواجهون خطرا أقل بنسبة 
١٣٪. ولكن الدراسة لم جتد 
ســببا واضحا لهذه العالقة 
العكسية، مشيرة إلى ضرورة 
إجراء مزيد من األبحاث عليها.

مصابو ارتفاع ضغط الدم يواجهون خطرا أقل بـ ١٣٪ للوفاة بـ «كورونا»

الشبهات التي أثارتها دراسات 
محدودة حول من يواجهون 
اكبــر خطر بالوفاة بســبب 

كورونا.
ونقل املوقــع عن د.توم 

األميركية نادية سليمان: لست نادمة على إجناب
١٤ طفًال وعملت مبهن «متطرفة» لإلنفاق عليهم

تابعت صحيفــة ميرور 
حالــة األم الشــهيرة نادية 
ســليمان، التــي أجنبت ١٤ 
طفال. نادية سليمان أميركية 
ألب  واملولــد،  اجلنســية 
عراقي مسيحي، هو إدوارد 
سليمان. وتعيش في والية 
كاليفورنيا، وقد ســبق لها 
الزواج مدة أربع سنوات من 
١٩٩٦ - ٢٠٠٠، حتــى طلقها 
زوجها بعد فشــل محاوالت 
اإلجنــاب، ممــا جعلها تلجأ 
إلى طــب اإلجناب بالتلقيح 
االصطناعي عــام ٢٠٠١، مع 
د.مايكل كامرافــا، فأجنبت 
في عــام ٢٠٠١ ابنهــا األول، 
ثــم أجنبــت بنتا، فــي عام 
٢٠٠٢، ثــم يبدو أنها أدمنت 
هذا النوع من التلقيح، مما 
أسفر عن إجناب ستة أطفال، 
في مرة واحدة، ثم ٨ أطفال 
في مــرة تالية، حتى وصل 
مجموع أطفالها إلى ١٤ طفال، 
فــي عام ٢٠٠٩. تســبب هذا 
العدد الكبير من األطفال في 
تصاعد االنتقادات املوجهة 
إليها، حيث لم يكن سنها وال 
دخلها وال وضعها االقتصادي 
يسمح بإجناب كل هذا العدد 

من األطفال، ومن ثم مت سحب 
ترخيــص د.كامرافا وطرده 
من اجلمعية األميركية للطب 
التناسلي، ألنه جتاوز عدد 
األجنة املسموح بتخصيبهم، 
حيث كان عمر نادية سليمان 
وقتها ٣٣ سنة. وتؤكد نادية 
أن مصروفات منزلها تتجاوز 
٥ آالف دوالر شهريا، ولكنها 
حتصل على معونات حكومية 

ال تتجاوز ألف وخمســمائة 
دوالر فقط في شكل كوبونات 
طعام. وتعترف نادية بأنها 
اضطــرت للعمــل فــي مهن 
أفــالم  متطرفــة كتصويــر 
إباحية، للحصول على املال 
الكافــي ألطفالهــا، وتقــول 
أنهــا أقلعت عــن ذلك خوفا 
على أطفالها، السيما ابنتها 
الكبيرة أميــرة. لكن نادية 

التــزال تؤكــد بعــد بلوغها 
ســن الـ ٤٥ أنها غير نادمة 
على إجنــاب أطفالها، وأنها 
فخورة بأنها أم لكل طفل من 
أطفالها، وأنها تعتبرهم نعمة 
ال تفريط فيها. وتشارك نادية 
صــورا ألطفالها عبر مواقع 
التواصل االجتماعي في أعياد 
ميالدهم، وفي أوقات دخول 

املدارس.

نادية مع عدد من أطفالها

نادية خالل رعاية أطفالها في صغرهم

زراعة املانغو مهددة في باكستان 
بعد سنة كارثية بسبب «كورونا»

ملتان (باكستان)ـ  (أ.ف.پ): تشهد باكستان موسما سيئا 
جــدا للمانغو مع تراجع في احملاصيــل وفي الطلب وتأثر 
الصادرات بڤيروس كورونا املســتجد، ما يهدد استمرارية 

هذا القطاع بعد بداية سنة كارثية.
تنتج عائلة رانا محمد عظيم املانغو «منذ أجيال». لكن 
احملاصيل هذا العام كانت أدنى بـ ٤٠٪ من املوســم السابق 
في األراضي اخلصبة لهذه األسرة في ملتان بوالية البنجاب 
وســط البالد. ويعود ذلك إلى أن طول أمد الشــتاء بدرجة 
غير طبيعية هذه السنة وتأخر هطول األمطار جراء التغير 
املناخي. وأضيفت إلى هذه العوامل الطبيعية مشكالت أخرى 
متصلة بوباء كوفيد-١٩، خصوصا مع تدابير حجر استمرت 
أسابيع في باكستان وإغالق بلدان عدة حدودها وتقلص عدد 
الزبائــن. ويقول عظيم: «ثمار املانغو التي ننتجها جاهزة 
لكن ال يوجد أي مستورد على استعداد للمجازفة بشرائها. 
الوضع مقلق للغاية لنا. ال نستطيع دفع مستحقات العمال 
املياومني لدينا». ويؤكد محمد أكرم وهو مزارع مانغا آخر أنه 
فقد «أكثر من نصف» محاصيله هذا العام. ويقول: «تكاليفنا 
اإلنتاجيــة تبلغ ٥٠٠ ألف روبية (٣ آالف دوالر، وهو مبلغ 
كبير في ريف باكســتان). من ســيغطي هذه التكاليف؟». 
وفي ٢٠١٩، بلغت محاصيل املانغا في باكســتان ١٫٥ مليون 
طــن، جرى تصدير ١١٥ ألف طــن منها في مقابل ٨٠ مليون 
دوالر، مــا جعل هذا البلد في املرتبة السادســة عامليا على 
قائمة أكبر مصدري هذه الفاكهة. لكن في هذا العام، ال يتوقع 
أن تزيــد صادرات املانغا الباكســتانية علــى ٨٠ ألف طن، 
وفق وحيد أحمد املســؤول في احتاد مستوردي ومصدري 
الفواكه واخلضار في باكســتان. وهو يعتبر أن اخلســائر 
ستطول أيضا الصناعات التحويلية كتلك املتخصصة في 

صنع عصير املانغا.

ملشاهدة الڤيديوباكستاني يجهز املانغو قبل تغليفها  (أ.ف.پ)


