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آثار أقدام إنسان 
محترقة على سجاد 

شقة الضحية

احلرائق، واكتفوا فقط بالسيطرة 
عليها من خالل إطفائها. وأفصح 
الشاب )أ. ع. ش(، عن آثار تشبه 
خطوات أقدام اإلنسان كانت تظهر 
محترقة على املوكيت بالش���قة 
املعنية، قائال: أحضرت أحد الرقاة 
التي شهدتها  وأخبرته بالوقائع 
شقتي في املنزل الذي أقطنه مع 
والدي وبعض أشقائي، وبدأ يقرأ 
وركز على إحدى الغرف، لتتأثر 
اإلضاءة وقتها، حيث أخذت تطفأ 

ثم تضاء، حتى خروج الراقي.
وأشار إلى أنه شاهد في إحدى 
النيران  املرات ومعه جيران���ه، 
تخرج من نوافذ شقته. والحقا، 
احترقت مركبته من طراز كامري 
موديل 2007 بعد أن كان يستقلها 
في أحد املشاوير، حيث شعر فجأة 
بسخونة في مقاعدها وتصاعد 
بعض األدخنة منها، ليخرج منها 

ويراها حتترق أمام عينيه.
وأضاف: كنت أتعرض حلاالت 
إغماء ش���ديدة وظهور تقرحات 
ش���ديدة في اليدي���ن والرجلني 
دون أن يك���ون لها س���بب طبي 
على اإلطالق، حلني أن أس���همت 
قراءة بعض املشايخ في اختفائها 
تدريجيا إال أنها ظلت باقية على 
ش���كل »طالسم س���حرية« غير 
مفهومة حتمل خطوطا وأشكاال 

غريبة.

بش���كل خاص بعمارة س���كنية 
يقطنها هو ومجموعة من أشقائه 
م���ع والدهم في منطقة تبعد عن 
الطائف شماال 20 كم، وبعد أن بدأت 
بعض األصوات الغريبة التي كان 
يسمعها بداخل شقته، خصوصا 
في فترات الليل، تطور األمر إلى 
تساقط بعض أدوات املطبخ، ثم 
احتراق الس���تائر والذي يتخلله 
روائح دخانية وبشكل كثيف، حتى 
قضت النيران على الشقة بكاملها 
وهددت سالمته هو وزوجته، فيما 
املدني  الدفاع  لم يحدد محقق���و 
والذين كانوا يترددون على الشقة 
لس���بع مرات خالل ما يزيد على 
ثالث سنوات ونصف، أسباب تلك 

الرياض � وكاالت: ظهرت من 
جديد طالس���م نارية في جس���د 
شاب، بعد أن كانت النيران تالحقه 
لسنوات في منزله حتى توقفت 

بعد تكثيف قراءة القرآن عليه.
وعاود الشاب االتصال بالرقاة 
الذي���ن كان���وا يت���رددون عليه 
وساهموا في زوال تلك الظواهر 
الغريبة، وأكدوا له أن السحر عاد 
مجددا للظهور، وأن ما يجري له 

حاليا يعد من تأثيراته.
وتتمثل الطالسم في حروق 
صغيرة بأشكال غريبة، بدأت تظهر 
في يديه، ولم تكن قد ظهرت عليه 
في املرة األولى، وأبدى الش���اب 
تخوفه بأن تسيطر تلك احلروق 

على كامل جسده.
وكان 13 راقيا قد أجمعوا على 
أن النيران التي الحقت ذلك الشاب 
»الذي نش���رت قصته صحيفة 
الس���يف اإللكترونية امس« في 
مسكنه هي بفعل »السحر ومس 
اجلن له ولزوجته«، ما أدى إلى 
هجره املسكن، إضافة إلى خسارته 
مركبته اجلديدة بسببها. وأفاد 
الشاب بأن خسائره جتاوزت 400 

ألف ريال.
وكانت احلرائق التي تكررت 
س���بع مرات في أوقات متفاوتة 
بدأت من ع���ام 1428ه� )2008م( 
وطالت محتويات ش���قة الشاب 

الطالسم النارية على ذراع الشاب السعودي

السحر يظهر مجددًا لشاب سعودي
 على شكل طالسم نارية تظهر في جسده

القبض على سعوديتني بتهمة 
مساعدة كندية على الفرار مع أطفالها

أ.ف.پ: اعتقلت   � الري���اض 
السلطات ناشطتني سعوديتني 
ام���رأة كندية  بتهمة مس���اعدة 
متزوجة من سعودي على الفرار 
مع أطفالها وحتريضها على ذلك، 

بحسب وسائل إعالم أمس.
ونقل���ت صحيفة »س���بق« 
االلكترونية عن سعيد الشهراني 
زوج الكندية قوله انه »قام بإبالغ 
شرطة الدمام )شرق( عن محاولة 

امرأتني تهريب زوجته وأبنائه 
الى السفارة الكندية في الرياض، 
فقبض عليهما في منزلي«، مشيرة 
الى ان التحقيقات ال تزال جارية. 
وأك���دت الصحيفة القبض على 
املرأت���ني، موضحة ان ش���رطة 
الدم���ام قبضت في وقت متأخر 
من مساء االثنني على ناشطتني 
بتهمة »محاول���ة خطف كندية 
م���ع أطفاله���ا وحتريضها على 

اله���رب«، وتابعت الصحيفة ان 
»السعوديتني بررتا موقفهما أمام 
اجلهات املعنية بانهما ناشطتان 
حقوقيتان كانتا تريدان مساعدة 
الزوجة الكندية«، ولم يتس���ن 
احلصول على تعليق من السفارة 

الكندية في الرياض.
من جهته، نفى إبراهيم عسيري 
مدير »هيئة حقوق اإلنس���ان« 
انتماء  الش���رقية  املنطق���ة  في 

الناش���طتني الى الهيئة في حني 
توقعت الصحيفة ان »يتم إطالق 
س���راحهما بكفالة بعد التحقيق 
معهما«. يش���ار الى ان احداهما 
تنتمي الى »جمعية حقوق املرأة« 
والثانية كاتبة وناشطة في مجال 
الدفاع عن حقوق املرأة تعمل في 
شركة »ارامكو« النفطية وسبق ان 
مت منعها من الكتابة في الصحف 

عام 2003.

البدير طلبت منهما أن يكون حوارهما النسوي متحضراً بعد حديثهما عن »اجلنسيات«

فقط حول موضوع احللقة، وأن 
يكون احلوار نس���ويا سعوديا 

متحضرا.
وع���اد احلوار ملج���راه حول 
موض���وع احللقة، حي���ث أكدت 
هيفاء خالد أن املرأة من حقها قيادة 
السيارة، وحتترم قرار الدولة حول 
موضوع قيادة املرأة، مطالبة بقرار 
يوضح منع أو الس���ماح للقيادة 

بشكل واضح.
القبض عل���ى منال  وح���ول 
الشريف قالت هيفاء خالد: اإليقاف 
األول حصل ألن ما عندها رخصة 
قيادة سعودية، والقبض اآلخر 
بس���بب اتهامات أخرى كتبعات 

للفعل نفسه.
واتفقت روضة اليوسف مع ما 
قالته هيفاء خالد، حول موضوع 
منال الشريف وطالبت ب� »بنية 
حتتية سليمة للحفاظ على حقوق 

جميع األطراف«.

وطلبت من هيف���اء عدم التدخل 
في ش���خصيتها، معتبرة نفسها 
ليس���ت بحالة ليتم تشخيصها، 
متهمة هيفاء بالتدخل في األمور 

الشخصية.
وانتقل احلديث من قيادة املرأة 
إلى احلديث حول اجلنسيات، عندما 
قالت هيفاء أنا امرأة سعودية من 
أصل س���عودي، قبل أن تقاطعها 
روض���ة وتطالب بقص موضوع 
األمور الشخصية، مؤكدة لهيفاء 
بالقول: »أنا سعودية غصبا عنك 

وعن ألف من أمثالك«.
وأضافت روضة اليوسف: »أنت 
يا هيفاء تطلعي بالشارع كاشفة 
ليش اآلن البسة نقاب وعباية«.

وأمام ما حدث تدخلت مقدمة 
البرنامج اإلعالمية نادين البدير، 
التي أكدت أن موضوع احللقة عن 
قيادة املرأة للسيارة، وليس عن 
اجلنسيات، طالبة منهما التحدث 

حتولت حلقة برنامج اجتاهات 
على قناة روتانا خليجية، أول من 
أمس االثنني، من موضوع ملناقشة 
قيادة املرأة السعودية للسيارة إلى 
معركة ساخنة بني السعوديتني 
هيفاء خالد، وروضة اليوس���ف، 
بعد أن تناولتا التهم في اجلنسية، 
وأحقية املرأة في قيادة السيارة 
قبل أن تطالب روضة اليوس���ف 
مبناداتها بأس���تاذة، وصوال إلى 
التهديد باالنسحاب من البرنامج 

إذا متت مقاطعتها.
وكان���ت الس���عودية روضة 
اليوس���ف ق���د قال���ت إن املرأة 
الس���عودية غير مهي���أة لقيادة 
السيارة، فهي حتتاج إلى توعية، 
وإن خروج املرأة للشارع والذهاب 
للورش اخلاصة بالسيارات صعب، 
وضربت بذل���ك مثاال بأنها كانت 
قبل يومني في خط سريع بشرق 
جدة، فتعطلت س���يارة شاب ما 
جعله ينتظر ما يفوق الساعتني 

حاملة لسيارته.
فكان الرد س���ريعا من هيفاء 
خال���د التي قالت لها: »س���معت 
أن ما عندك س���واق وانك ساكنة 
بجنوب جدة، وليس لديك سيارة 
خاص���ة، فكيف توصلي لألماكن 
الت���ي دائما تتواج���دي فيها مني 

يوديك ويجيبك«.
وردت روض���ة عليها بالقول 
إن لديه���ا س���ائقا مصريا منذ 5 
سنوات على كفالتها، وإنها تسكن 
بحي النسيم وهي منطقة راقية 
بجدة، وإن وضعها ممتاز، وإن لدى 
السائق غرفة مستقلة بالعمارة، 

روضة اليوسفهيفاء خالدنادين البدير

أكل التراب قد يحمي من اجلراثيم 

سعودية تبرر طلب الطالق:
 لدي 4 بنات وأريد مواليدي ذكورًا

واش���نطن � يو.بي.آي: قال باحث���ون أميركيون إن أكل 
التراب قد يس���اهم في احلماية من بع���ض أنواع اجلراثيم 

والطفيليات.
وذكر موقع »هيلث دي نيوز« أن دراسة أجراها علماء من 
جامعة كورنيل في نيويورك أظهرت أن البشر أكلوا التراب 

منذ آالف السنني وهي ظاهرة موجودة في كل احلضارات.
وشملت الدراسة 480 تقريرا عن ثقافات مختلفة تتناول 

أكل التراب.
 ووجد الباحثون أن البش���ر تناول���وا التراب حتى في 
وجود أنواع أخ���رى من الطعام وغالبا م���ا تناولوا الطني 
الذي ال يحتوي على الكثير من املعادن إذ لم يأكلوه بسبب 

فوائده الغذائية.
وقال الباحثون إن التفس���ير األفضل هو أن الناس أكلوا 
التراب ألنه يحمي من بعض أن���واع اجلراثيم والطفيليات 
وهو أمر رائج بدرجة أكبر لدى النس���اء احلوامل واألطفال 

الذين يعتبرون أكثر عرضة للجراثيم.
وأعربت الباحثة سيرا يونغ عن أملها في أن تساهم الدراسة 
في توقف النظر إلى أكل التراب كظاهرة غريبة وإدراك أنها 
ظاهرة منتش���رة في الكثير من أنحاء العالم وحتصل خالل 

فترة محددة يكون اإلنسان فيها ضعيفا.

في س���ابقة من نوعها طلبت زوجة سعودية الطالق من 
زوجها، بسبب اجنابها املتكرر للبنات، ورغبتها في اجناب 
الذكور، مشيرة في تبريرها طلب الطالق الى أن العلم يؤكد 
أن عملي���ة تكرار اجناب الذكور أو االن���اث � بعد قدرة اهلل 

تعالى � تعود للرجل.
 وقالت الزوجة، التي حتتفظ »سبق« باسمها، انها تريد 
أن يعوضه���ا اهلل وتتزوج وتنجب ذكرا يحملها في كبرها، 
على حد قولها. مش���يرة الى أن العمر يجري، ومن حقها أن 

تنجب ولدا بعد اجنابها أربع بنات.
من جانبها أكدت د.غادة الفنجري طبيبة النساء والوالدة 
والعقم أن احليوانات املنوية الذكرية هي التي حتدد جنس 
اجلن���ني � باذن اهلل تعالى �، وقالت د.غ���ادة ان احليوانات 
املنوية الذكرية ضعيفة، لذا دائما ننصح بالعالقة احلميمية 
في وقت التبويض ان كان الوالدان � بعد مشيئة اهلل � يريدان 

اجناب الذكور.

أوباما يتناول العشاء
 مع أجنيال ميركل 

مبطعم فاخر في واشنطن

واش���نطن � د.ب.أ: رحب الرئيس األميركي باراك أوباما 
باملستشارة األملانية اجنيال ميركل في مستهل زيارتها لواشنطن 
مساء االثنني بدعوتها لتناول العشاء بأحد املطاعم الفاخرة 

في منطقة جورج تاون الراقية.
وكان العشاء في مطعم 1789 أول اجتماع شخصي مليركل 

مع الرئيس أوباما خالل زيارتها للواليات املتحدة.

أوباما وميركل يغادران مطعم 1789

كالم مباشر أمانة
فيصل عبدالعزيز الزامل عبداللطيف العميري

faisalalzamel@yahoo.com alomaire12@yahoo.com

خففوا التوتر ببرامج 
فكاهية

محام فاشل.. 
لقضية عادلة!

بدأت فكرة برنامج صيد الكاميرا في الواليات املتحدة 
ثم انتشرت في دول كثيرة من العالم، الالفت لالنتباه أن 

كندا اليوم هي من أكثر الدول اهتماما بهذا البرنامج، وهي 
تنشر احللقات املسجلة في كويبك ـ كندا الى جميع انحاء 

العالم عبر وسطاء كثيرين شعروا بإقبال اجلمهور في 
كل مكان على أي شيء يصنع االبتسامة، هذه احللقات ال 

حتتاج الستخدام أي لغة سوى لغة اإلشارة وحركات البدن 
والوجه املعبرة جدا، ويبدو أن الكنديني وجدوا أن العالم 

متوتر أكثر من الالزم بينما هم مسترخون بال حدود 
فقرروا تصدير فائض االسترخاء لديهم إلى أنحاء كثيرة 
من الكرة األرضية في دول هي أحوج إليه من أي شيء 

آخر، بعد ان صار الشماغ في بعض الدول سببا الندالع 
حرب.. كالمية!

نعم، نحن في الكويت وصلنا إلى مرحلة القرف من 
تصرفات البعض وصرنا نحتاج الى كاريكاتير مرئي 

بنفس مستوى صيد الكاميرا، وبغير استهزاء باآلخرين 
كما يفعل برنامج لبناني شبيه متخصص باجلانب 
السياسي، وهو مسل أيضا لوال عنصر االستهزاء 

والتركيز على شريحة السياسيني التي متثل السبب 
الرئيسي لتأزمي اإلنسان اللبناني الذي تغيرت تركيبته 

النفسية بالسالب جراء حرب أهلية ضروس دمرت النفوس 
بشكل يفوق دمار املباني واملنشآت.

> > >
كلمة أخيرة: يرحم اهلل الشيخ راشد احلمود الذي خسرته 

الكويت صوتا عاقال رزينا، مارس دورا مهما بغير 
مسميات وظيفية، إميانا منه بأهمية العمل اإليجابي وعدم 

اجللوس في مقاعد املتفرجني، حتى بغير منصب، كان 
واثقا من نفسه، مؤمنا بوطنه، متفانيا في ترسيخ أركان 

الدولة من موقع النصح واملشورة الصادقة.
نسأل اهلل جلت قدرته للفقيد الرحمة وفسيح اجلنان 

وألسرته الصبر واألجر واالحتساب.

قضية اإلصالح ومحاربة الفساد وحماية املكتسبات 
الدستورية والوقوف ضد كل مفسد ومتمصلح ومتسلق 

على حساب مقوماتنا وأموالنا ومستقبل أجيالنا، هي قضية 
عادلة بكل املعايير نؤمن بها وندعمها ونسعى جاهدين الى 

إثبات وحتقيق عدالتها.
ان االسلوب الذي يتعامل به االخوة من نواب وناشطني 
وشباب في التعاطي مع هذه القضية قد يضر وال ينفع 

ويخسر وال يكسب، فاستخدام أسلوب الهجوم املبالغ فيه 
والصراخ والشتائم واالستهزاء وحرق الصور وغيرها من 

أساليب ال يحبذها أهل الكويت، وقد تكون النتيجة عكسية، 
وهذا ما يستغله أهل الفساد ومن تابعهم، فهم يفرحون 
مبثل هذه الزالت والهفوات ليصرفوا أنظار الناس عن 

القضية الرئيسية، وبالتالي ينشغل الرأي العام بهذه األمور 
عن لب املشكلة ثم تضيع القضية.

ان على االخوة حاملي راية اإلصالح ومحاربة الفساد أن 
يراجعوا أسلوب الطرح التقليدي املتمثل في املهرجانات 

اخلطابية في ساحة االرادة وغيرها، وأن يتجهوا الى ابتكار 
أساليب جديدة من شأنها إقناع الناس باألدلة والبراهني 
واألسلوب العقالني الهادئ والرصني بعدالة ومصداقية 
التوجه الذي يسلكونه، كذلك البد من استخدام وسائل 

اإلعالم احلديثة في فضح أهل الفساد واملرتزقة السياسيني 
وتكوين قاعدة شعبية متفاعلة بقناعة مع ما يطرح، وبعد 
ذلك يكون من السهولة التعامل بفاعلية مع هذه القضية 
العادلة وساعتها ال ميكن للسلطة واحلكومة واملتنفذين 
الوقوف ضد الرأي العام ويرغمون على االمتثال إلرادة 

األمة.
ان صالح النوايا ال يكفي ولكن يجب أن يتبع ذلك عمل 
دؤوب وهمة عالية وصبر ومصابرة في سبيل االصالح 
ومكافحة الفساد، وان مقولة بعض املثبطني »احنا أحسن 
من غيرنا« هذه ال تستقيم ألن النعم حتى تدوم يراد لها 

شكر وحمد، وكذلك تزول النعم باملعاصي والفساد، فوقوفنا 
ضد الباطل هو سبيل بقاء هذه النعمة وان سكوتنا وقبولنا 

باملنكر والفساد هو سبب رئيسي لزوال ما نحن فيه من 
نعمة ورغد العيش.

ان ما يقوم به الكثير من املخلصني من النواب والشباب من 
جهود وعمل دؤوب للوقوف ضد مؤسسة الفساد هو عمل 

يشكرون عليه، ونحن معهم ونؤيدهم ونضع أيدينا بأيديهم 
حتى النهاية، ولكن يجب ان تكون الوسائل مدروسة ومجدية 

لتحقيق الغاية املنشودة في االصالح فال نكون محاميا 
فاشال.. لقضية عادلة.

األملان.. األقل فكاهة

قريبًا حبوب منع حمل.. للرجال

دراسة: اجلهتان اليسرى 
واليمنى من الدماغ تقرآن 

الكلمات العربية بطريقة مختلفة 

لندن � يو.بي.آي: أظهر اس���تطالع لل���رأي أجراه موقع 
إلكتروني بريطاني ان األملان هم األقل فكاهة، وأجرى موقع 
»بادو« اإللكتروني ومقره لندن اس���تطالعا للرأي شمل 30 
ألف شخص في 15 بلدا طلب منهم حتديد اجلنسيات األكثر 
واألقل فكاهة من ضمن الئح���ة مؤلفة من 15 بلدا فقالوا ان 
سكان الواليات املتحدة هم األكثر فكاهة وسكان أملانيا األقل 
فكاهة. واحتل االس���بان املركز الثاني بني اجلنسيات األكثر 
فكاهة وبعدهم اإليطاليون فالبرازيليون ومن ثم الفرنسيون 
فاملكسيكيون فالبريطانيون، أما اجلنسيات األقل فكاهة فجاء 
الروس واألتراك بعد األملان. وقال مدير التسويق في املوقع 
»عندما نلتقي شخصا جديدا أول شيء نالحظه هو إن كان 

يضحك أو ال وأحيانا يبدو هذا األمر أهم شيء«.

واشنطن � يو.بي.آي: قال باحثون أميركيون ان الرجال 
سيحصلون قريبا على حبوب ملنع احلمل متنع إنتاج السائل 
املنوي بشكل مؤقت. وأشار الباحثون إلى أن دواء ملنع احلمل 
استخدم على فئران ذكور وأصابها بالعقم لفترة مؤقتة انتهت 

بعد التوقف عن إعطائها الدواء قد يعطي أمال للرجال.
وقال الكاتب الرئيس���ي للدراسة ساني تشانغ من املركز 
الطبي في جامعة كولومبيا في نيويورك وزمالؤه ان الدراسة 
وجدت ان جرعات قليلة من الدواء أوقفت إنتاج السائل املنوي 
م���ن دون أي آثار جانبية وان اخلصوبة عادت مبجرد وقف 
الدواء. وأش���ار الباحثون إلى أنه من أجل أن يصبح الدواء 
حقيقة يجب أن يثبتوا أنه آمن لالستعمال لسنوات طويلة 
وفعال. وأش���ار تشانغ إلى أن الدواء لديه تأثير سريع جدا 
على إنتاج الس���ائل املنوي وأيضا استعادة إنتاجه سريعا 

بعد وقف تناول الدواء.

واشنطن � يو.بي.آي: أظهرت دراسة أميركية أن اجلهتني 
اليمنى واليسرى من الدماغ تقرآن الكلمات العربية بطريقة 

مختلفة.
وذكر موقع »هيلث دي نيوز« األميركي ان الدراسة، وهي 
واحدة من بني دراسات قليلة لفهم كيفية القراءة باللغة العربية، 
وجدت ان »اختالفات في عمل اجلهتني اليمني واليسرى من 
الدم���اغ تؤثر على التعرف على الكلم���ات )العربية( عندما 

تكون خارج مركز البصر«.
وقال أبو بكر املبروك وه���و باحث في كلية علم النفس 
في جامعة ليسيس���تر إن هذه الدراس���ة »تكشف تخصص 
اجلهتني اليمنى واليسرى في الدماغ بالقراءة، وتوفر دليال 
على ان جزأي الدم���اغ يعمالن مع بعضهما عند قراءة كالم 

خارج مركز البصر«.
وأش���ار إلى ان الذين تعتبر اللغ���ة العربية لغتهم األم 
يتعرفون بشكل أفضل على الكلمات عند تواجدها في مركز 

الكلمة بالضبط.
واعتبر املبروك ان »هذا يظهر ان املكان الذي ننظر إليه في 
الكلمة مهم جدا للقراءة«، مشيرا إلى ان النتائج بالنسبة للغة 
العربية تختلف عن تلك بالنسبة للغة اإلجنليزية وغيرها 
من اللغات الغربية التي تقرأ بطريقة أفضل عند النظر إلى 

النقطة الواقعة بني بداية الكلمة ومنتصفها.
ورأى ان الس���بب هو ان اللغة العربي���ة تقرأ من اليمني 
إلى اليس���ار »واحلروف بالعربية ترتبط ببعضها حتى في 

الطباعة متاما كما اإلجنليزية بخط اليد«.
وقال املبروك ان »اللغة العربية هي واحدة من أجمل اللغات 
وأقدمها، وثاني أكثر اللغات استخداما في العالم لكن كيفية 

قراءتها وفهمها ال حتظى بالكثير من االهتمام«.

حلقة »قيادة املرأة للسيارة« تتحول إلى معركة
 بني هيفاء خالد وروضة اليوسف 

ويكون االثنني االول من اغسطس 
هو اول ايام الشهر الفضيل.

وبني امل���رزوق ان رمضان هذا 
العام مدته 29 يوما اذ ان هالل شهر 
شوال سيولد بإذن اهلل في الساعة 
الثالثة و4 دقائق بتوقيت غرينتش 
من فجر االثنني 29 اغس���طس اي 
في السادس���ة و4 دقائق صباحا 
بتوقيت الكويت في حني سيغيب 

في السادسة و11 دقيقة عصرا.
واختتم تصريحه قائال ان صالة 
عيد الفطر س���تقام في اخلامسة 
و39 دقيقة من صباح الثالثاء 30 

أغسطس.

و40 دقيقة بتوقيت غرينتش من 
مساء يوم السبت 29 شعبان 1432 
الهجري، اي في التاسعة و40 دقيقة 
مساء في التوقيت احمللي للكويت 
بعد ان يكون القم���ر قد غاب في 
السادسة و19 دقيقة، اي قبل غروب 
الش���مس بحوالي 3 ساعات و20 
دقيقة. وقال ان الشمس ستغيب 
في مكة املكرمة في السابعة ودقيقة 
واحدة من مساء اليوم نفسه بعد ان 
يكون الهالل قد غاب قبلها بحوالي 
20 دقيقة. وألن رؤية الهالل ستكون 
متعذرة ليلتها فإن شعبان سيكمل 
عدته ليتم يومه ال� 30 في يوم االحد 

قال الباح���ث الفلكي الكويتي 
عادل املرزوق ان اول أيام ش���هر 
رمضان املبارك هذا العام سيكون في 
يوم االثنني األول من شهر اغسطس 
الثالثاء ي���وم   املقبل، فيما يكون 
ال� 30 من الش���هر نفسه اول ايام 
عيد الفطر السعيد. وذكر املرزوق 
في تصري���ح صحافي ان الصيام 
هذا العام 29 يوما وان رؤية هالل 
رمضان الفضيل بعد والدته ستكون 
متعذرة، فيما ستكون رؤية هالل 
العيد متاحة إال اذ لم يحل الطقس 
دون ذلك. وأوضح ان هالل رمضان 
الباحث الفلكي عادل املرزوقسيولد مبشيئة اهلل في السادسة 

املرزوق: رمضان في أول أيام أغسطس والعيد في 30 منه


