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3:55الفجر
11:51الظهر
3:26العصر

6:23المغرب
7:44العشاء

مواقيت الصالة البقاء هلل

محمد خالد جواد ناصر اجلزافـ  16 عاماـ  الرجال: مسجد 
البحارنة ـ الدعية ـ ت: 99028646، النساء: 

الدوحة ـ ق2 ـ الشارع السابع ـ م22.
نوير س�الم محمد احملي�وص ـ ارملة سلمان حطاب 
الهيفي ـ 85 عاما ـ الفروانيــــة ـ ق2 ـ ش140 
ـ م39 ـ ديـــوان علي ســـلمان الهيفــي ـ ت: 

99888276 ـ 99700909.
نورية ناصر عبداهلل بورسليـ  زوجة علي حسني خليفة 
بورسليـ  68 عاماـ  الرجال: الشاميةـ  ديوان 
بورســـلي ـ ت: 22525505، النساء: النزهة 
ـ ق2 ـ شـــارع شـــمالن بـــن سيـــف ـ م16 ـ 

العزاء 3 ايـــام.

برامج  الفضائيات  الكبرى  ص 26 

العجيري: لن تشاهدوا قمرين هذا الشهر!

هاني الظفيري
نفى العالم الفلكي د.صالح العجيري ان الشهر 
اجلاري سيشــــهد حدثا فلكيا نادرا يتمثل في 
ظهور املريخ في السماء بحجم القمر كما تردد 
في عدد من مواقع اإلنترنت وقوائم التراســــل 

البريدية عبر البالك بيري.
وقال العجيري ان احلدث الفلكي املتوقع لهذا 
الشهر هو اقتران املشــــتري بالقمر في ظاهرة 
طبيعيـــــة اعتياديــــــــة ال يوجد فيها اي امر 

غريب وسيحدث االقتــــران 27 اجلـــاري.

وعن احتمال ان يؤدي االقتران الى رؤية قمرين 
في السماء كما اشيع قال العجيري: ال لن يشاهد 
يوم 27 قمران في السماء بل سيشاهد القمر بحجم 
اخلبز اللبناني ويشاهد كوكب املشتري بحجم 

الـ 5 فلوس، وذلك في حلظة االقتران.
ونبه العجيري الى ان احداثا فلكية من هذا 
النــــوع يفترض ان تؤخذ من وســــائل االعالم 
املوثوقة ســــواء احمللية أو العاملية وليس من 
اجهزة تبادل التراسل كالبالك بيري أو مواقع 

االنترنت.

التعدي على الذات 
اإللهية .. جريمة 

يعاقب عليها قانونًا
بقلم المحامي:

رياض الصانع ص 10

مدرس يقتل
والده أثناء الصالة

نواكشـــوط ـ أ.ش.أ: قالـــت 
مصادر أمنية إن شابا أقدم على 
قتل والده أثنـــاء أدائه للصالة 
في حي الســـبخة جنوب غرب 
نواكشـــوط. وقالت املصادر إن 
اجلاني الذي يعمـــل معلما في 
التعليم األساسي غافل والده وهو 
مفتش مالية متقاعد، فهاجمه أثناء 
سجوده، وسدد له طعنتني في 
الظهر، وثالثة في الصدر قبل أن 
يلوذ بالفرار، وقد توفي الضحية 
على الفور نتيجة لتلك الطعنات 
القاتلة. ومتكنت الشرطة من إلقاء 
القبض على اجلاني بعد ساعات 
قليلة من ارتكابه اجلرمية التي 
مازالت دوافعها غامضة. وكشفت 
التحقيقـــات أن اجلانـــي يعمل 
معلما في مقاطعة أوجفت بشمال 
موريتانيا وأنه سبق ان تعرض 
الضطرابات نفسية عولج منها في 

مستشفى األمراض العقلية.

الديوانيات  ص 28 

صورة »القمرين« كما روجت الشائعات وفي االطار د.صالح العجيري


