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كان المرحوم - بإذن اهلل - الوالد الكبير 
محمد الداود المرزوق رحمه اهلل هو أستاذي 
األول الذي وضع األسس األولى عندي منذ 
الصغر في معرفة األمور الفلكية واألجواء 
المناخية في الكويت ومنطقتنا الخليجية، فكان 
يخبرني قائال: اليوم او بكره تدخل المربعانية 
أو اليــوم الفالني تدخل المربعانية، فيقول 
اخذ حذرك مــن البرد. وكان يعلمني حركة 
الشمس ويقول لي: الحظ حركة الشمس في 
الشتاء فإنها تكون في الصبح عند )المندة 
الثانية( في ليوان الديوانية )والمندة هي عمود 
خشــبي يوضع في ليوان الحوش الكويتي 
أو الخليجــي( ويقول لي هــذا الكالم وهو 
طالع الى المكتب والشمس في أشعتها تكون 
داخلة في الليوان وأتذكره وهو يقول لي هذا 
الكالم وكأننــي أراه اآلن، ثم يقول: الحظ 
ظالل المندة الصبح يدليك الشمال والحظ 
الفرق بين دخول أشعة الشمس في الليوان 

في فصلي الصيف والشتاء.
كما علمني بعض األمور الفلكية البسيطة 
منها االنواء والتي استخدمت بسبب قصر 
السنة الهجرية أو السنة القمرية عن السنة 
الميالدية أو السنة الشمسية مدة 11 يوما، حيث 
خلق فارقا بين زمني هذه المدة، ولذلك تم 
استخدام النجوم التي يسير بجانبها القمر 
وسميت هذه النجوم باألنواء، حيث قال إن 
النوء أو النجم في السماء يظهر مدة 13 يوما 
ثم يختفي ويظهر نــوء ثان أيضا وبنفس 
المدة وهي 13 يوما ثم يختفي، وهكذا نجم 
وبعده آخر لمدة ســنة كاملة وهذه االنواء 
أو النجوم عددها 28 نجما تظهر في خالل 
السنة، وكل فصل من السنة فيه 7 نجوم أو 
سبعة أنواء تكون في الشتاء ومثلها تكون 
في الصيف وسبعة في فصل الربيع ومثلها 

في فصل الخريف.
وقال: حتى تتأكد من صحة حسابك الفلكي 
استخدم هذا المثل الفلكي المشهور الذي يقول 
)رابعة رجب غرة رمضان فيه تنحرون( أي 
أن يوم الرابع من شهر رجب حسب التقويم 
الهجري إن كان يوم السبت فإن بداية شهر 
رمضان تكون يوم السبت وعيد األضحى 
يكون يوم الســبت. وهناك مثل آخر لنفس 
هذه المعلومة تقول )يوم صومكم هو يوم 
نحركم( يعني يوم بداية شهر رمضان هو 

يوم العيد األضحى.
كما أن هناك مثال آخر يســتخدم ذكره 
الوالد الكبيــر محمد الداود رحمة اهلل عليه 
عن الحج )من بشرني بحجة االثنين بشرته 

بحجة الجمعة( أي انه إذا كان الحج في هذه 
السنة في يوم االثنين فإن الحج في السنة 

القادمة سيكون يوم الجمعة.
ويقول: إذا دخلت السنة الهجرية الجديدة 
في يوم الســبت أي ان شهر محرم بدأ في 
يوم السبت فإن شهر شوال يدخل في يوم 
السبت أيضا، وبالتالي فإن يوم األحد سيكون 
دخول شهر جمادى الثانية وكذلك شهر ذي 

القعدة تكون بدايته في يوم االحد. 
ويكون بداية شهر صفر في يوم االثنين 
كما يدخل شهر رجب في يوم االثنين أيضا. 
ويوم الثالثاء يدخل شــهر ربيع األول 
وكذلك يدخل في هذا اليوم شهر ذي الحجة 
ويوم األربعاء يدخل شــهر شعبان ويوم 
الخميس فإن شــهر ربيع الثاني يدخل في 
هذا اليوم كما يدخل في هذا اليوم شــهر 

رمضان المبارك. 
أما فيما يتعلق بحركــة الهالل، فيقول 
رحمه اهلل مع نهاية أو بداية الشهر الهجري 
)القمري( يكون وقت غروب الهالل متقاربا جدا 
مع وقت غروب الشمس قد يسبقها أو يتأخر 
عنها بدقائق قليلة معدودة، ففي أول يوم من 
الشهر الهجري )القمري( في وقت الظهيرة 
فإن حالة المد فــي البحر يكون المد أعلى 
وهو ما يعرف محليا في )ماية الهالل( بسبب 
جاذبـية الشمس والقمر. ولكن في منتصف 
الشهر الهجري )القمري( فإن الشـمس تغرب 

والقـمر يشـرق فـي هـذا الـيوم.
أما عن حالة كسوف الشمس وخسوف 
القمر فيقول المرحوم الوالد الكبير محمد 
الداود المرزوق فإن حالة الكسوف تحدث 
بصورة عامة بين مرتين الى ثالث مرات في 
السنة ويكون حدوث هذه الظاهرة في أواخر 
الشــهر الهجري )القمري( حيث ال يمكن 
أن تحدث ظاهرة الكسوف في منتصف 
الشهر الهجري )القمري( ال بد ان تحدث 
في نهاية الشــهر الهجري )القمري( ومن 
هذه الظاهرة كثيرا ما يستدل على بداية 
الشهر الهجري الجديد من هذه الظاهرة 
حيث اليوم التالي هو بداية الشهر الهجري 

)القمري( الجديد.
أما عن حالة خسوف القمر فإنها تحدث في 
منتصف الشهر الهجري )القمري( فلم يحدث 
على مــر العصور واألزمنة عبر التاريخ ان 
حدثت ظاهرة الخسوف بصورتها المعروفة مع 
بداية الشهر الهجري )القمري( فكل ظاهرات 
خسوف القمر كلها تحدث في منتصف الشهر 

الهجري )القمري(.

إحدى املواطنات التونسيات تعبر عن فرحتها بلون حبر التصويت على إصبعها

عدد من احلضور في األمسية السينمائية خالل جولة في معرض الصور

السفير التونسي أحمد بن الصغير يدلي بصوته

سفراء پولندا بافيل ليهوفيتش وأوكرانيا ألكسندر باالنوتسا وسلوفاكيا إيجور هايدوشيك )متني غوزال(

السفير التونسي: تعاون متميز من الكويت
إلجناح تصويت أبناء اجلالية في االنتخابات الرئاسية

أسامة دياب

أكد السفير التونسي لدى 
البالد أحمد بن الصغير حرص 
الســفارة على دعــم وتعزيز 
مشاركة أبناء اجلالية التونسية 
في الكويت في االستحقاقات 
إلــى أن  الوطنيــة، مشــيرا 
االنتخابات احلالية هي الرابعة 
التي يشارك فيها التونسيون 
في الكويت منــذ قيام الثورة 

التونسية عام ٢٠١١.
ولفت بــن الصغير - في 
تصريحــات الصحافيني على 
هامــش فتح بــاب التصويت 
ألبناء اجلالية في اليوم األول من 
عملية االقتراع في االنتخابات 
الرئاسية للتونسيني باخلارج، 
إلى أن االنتخابات الرئاسية كان 
مقررا لها أن تعقد في نوفمبر 
املقبل، لكنها جاءت مبكرة نظرا 
لوفــاة الرئيــس الباجي قايد 
السبسي وتقرر انعقادها في 
١5 من سبتمبر في تونس بينما 
يتم اقتراع اجلاليات التونسية 
في اخلارج علــى مدى 3 أيام 

تنتهي اليوم األحد.

مشيرا إلى أن حوالي ٢٠٠٠ من 
أصل 5٠٠٠ من أبناء اجلالية في 
الكويت يحــق لهم التصويت 
في االنتخابات احلالية، داعيا 
جميع أبناء اجلالية ممن يحق 
لهم التصويت للمشــاركة في 
العمليــة االنتخابية واختيار 
رئيس جديد للبالد من جملة 
٢٦ مرشــحا للرئاسة ميثلون 
الشــارع  أطيــاف  مختلــف 

السياسي التونسي.

إطار من الشفافية الكاملة.
وردا على سؤال حول عدد 
املرشحني الكبير على منصب 
الرئيس وإعالن احد املرشحني 
إضرابه عن الطعام، قال السفير 
ان القانــون يســمح جلميــع 
مــن تنطبق عليهم الشــروط 
للترشــح، الفتا إلى أن العدد 
كان أكبر من ذلك إال أن الهيئة 
العليا املســتقلة لالنتخابات 
أسقطت بعضهم ألن الشروط 
ال تنطبــق عليهــم، فبقي ٢٦ 
مرشحا مبن فيهم من أضرب 
عن الطعام والذي أقرت الهيئة 
العليا املســتقلة لالنتخابات 
ترشــحه فجميع املترشــحني 
يتمتعون بكل احلقوق خلوض 

االنتخابات.
وشــدد بــن الصغير على 
ان العملية االنتخابية تســير 
في إطــار الشــفافية والهيئة 
العليا املســتقلة لالنتخابات 
هي من عني املنســقني لعملية 
التصويت في اخلارج وهو أمر 
يشكل ضمانة كبيرة إال أن هناك 
ممثلني لبعض املرشــحني في 

الكويت ومراقبة التصويت.

وأعرب عن تفاؤله باملرحلة 
احلالية التي يتم فيها تكريس 
املسار الدميوقراطي والتشاركي 
التونسي، موضحا انه منذ ٢٠١١ 
واالنتخابــات تشــرف عليها 
هيئة دســتورية مســتقلة أال 
وهي الهيئة العليا املســتقلة 
إلــى أن  لالنتخابــات، الفتــا 
األعضاء املشــرفني على مركز 
مت  الكويــت  فــي  االقتــراع 
اختيارهــم من قبل الهيئة في 

خالل اليوم األول من عملية االقتراع مبقر السفارة في منطقة العديلية

)ريليش كومار( إقبال من أبناء اجلالية التونسية على التصويت في االنتخابات الرئاسية 

وأشاد بن الصغير بتعاون 
السلطات الكويتية وتواصلها 
الدائم واملستمر من أجل إجناح 
عملية التصويت وتسهيل مهمة 

الناخبني من أبناء اجلالية.
وكشــف ان إجمالــي عدد 
الناخبني في الداخل واخلارج 
يبلــغ نحو 7 ماليني و7٦ ألف 
ناخــب وناخبة مســجلني في 
الدفاتر االنتخابية منهم أكثر من 
38٦ ناخب وناخبة باخلارج، 

أسامة دياب

أقامت ســفارة جمهورية 
پولندا أمســية ســينمائية 

عدد من سفراء دول االحتاد 
األوروبي، منهم سفير أملانيا 
املعــني حديثــا لــدى البالد 
ســتيفان موبس، وعدد من 

عرضت خاللها فيلم السرب 
3٠3 مبناســبة ذكرى مرور 
8٠ عامــا على اندالع احلرب 
العامليــة الثانيــة بحضــور 

أعضاء البعثات الديبلوماسية 
وممثلي املدارس واملؤسسات 

األكادميية.
وفي كلمته خالل األمسية 

تطرق السفير الپولندي لدى 
البالد بافيل ليهوفيتش إلى 
أسباب اندالع احلرب والذي 
كان نتيجة مباشرة للصراع 
في أوروبا، الفتا إلى األضرار 
التي جنمت عنها حيث أودت 
بحياة ما ال يقل عن 5٠ مليون 
نســمة، مشــددا على أهمية 
املصاحلة بني الدول وضرورة 
أن يسود الســالم، موضحا 
أن پولندا وأملانيا خير مثال 
على ذلك من خالل قدرتهما 
على بناء عالقات جيدة رغم 
مأساة احلرب العاملية الثانية.
ولقد حاز فيلم »الســرب 
استحســان  علــى   »3٠3
احلضور حيث تناول مساهمة 
پولندا فــي انتصار احللفاء 
الطيارين  وعرض قصــص 
الپولنديني الذين قاتلوا في 

معركة بريطانيا. 
وحظي الضيوف بفرصة 
ملشاهدة فيلم رسوم متحركة 
قصير مــن املعهد الپولندي 
للتذكيــر الوطنــي يشــرح 
بإيجاز األحــداث التاريخية 
ذات األهمية البالغة لپولندا 
في األعوام بني ١٩3٩و ١٩8٩.

وعلى هامش عرض الفيلم 
تابع الضيوف معرض الصور 
الذي يشــرح أحداث احلرب 
العاملية الثانية وواقع حياة 
الپولنــدي حتــت  الشــعب 

االحتالل.

السفير الپولندي خالل أمسية سينمائية: احلرب حتصد 
ماليني األرواح والبد أن يسود السالم بني الدول

ملشاهدة الڤيديو

ملشاهدة الڤيديو

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت

دروس فلكية

اخلبير الفلكي عادل يوسف املرزوق

عت أكثر من 100 حقيبة مدرسية »بصائر« وزَّ
ليلى الشافعي

صرح نائب رئيس مجلس اإلدارة واملدير العام جلمعية 
بصائر اخليرية ماجد الشيباني بأنه مت توزيع ما يزيد على 
١٠٠ حقيبة من املســتلزمات املدرسية على الطلبة الفقراء 
واحملتاجني داخل الكويت من أبناء األسر املتعففة الستكمال 
أوالدهم مســيرتهم التعليمية. وقال الشيباني ان هذا جاء 
مــن حرص »بصائر« على تفعيل دورها االجتماعي والذي 
استمدته من أحد أهم أهدافها وهو حتقيق التكافل االجتماعي 
بني أفراد املجتمع ودفع املعونات للفقراء واملساكني واحملتاجني 
إميانا من إدارة اجلمعية بأهمية العمل داخل الكويت، السيما 

ماجد الشيبانيالذي يهدف الى التكافل االجتماعي وطلب العلم.


