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كورونا خطر داهم ..االثنني ٣٠ مارس ٢٠٢٠

واستنفار حكومي ملواجهته

قال اخلبير الفلكي عادل املرزوق إن املعلومات الفلكية 
تشــير الى احتمال أن يكون يوم اجلمعة ٢٤ أبريل هو 

غرة شهر رمضان املبارك للعام ١٤٤١هـ.
وأكد املرزوق أن التحديد الرسمي هو في يد اللجنة 
الشــرعية لرؤية الهالل بوزارة العدل، وذلك من خالل 
الرؤية املباشرة وبالعني املجردة التي تقبل بها وحتددها 

هيئة الرؤية الشرعية.
وفيما يلي التفاصيل:

متر على دول العالم قاطبة كارثة من أسوأ الكوارث 
الصحية، حيث يجتاز العالم اآلن كارثة بسبب هذا الوباء 
وهو ڤيروس كورونا الذي أصبح أشــهر من النار على 
العلم، فــال يوجد بلد أو مدينة وأصابتها شــرارة من 
هذا الوباء وكما يقال في املثل العربي الشــهير (معظم 
النار من مستصغر الشــرر)، حيث إن شخصا واحدا 
فقط مصاب بهــذا الڤيروس يجعل مدينة كاملة تصاب 
بهذا الوباء خالل اقل من أسبوع واحد، لذلك يجب اخذ 
احليطة واحلــذر وااللتزام بالتواجد في البيت واإلقالل 
من اخلروج الــى اخلارج بقدر اإلمكان، فاآلن العالم قد 
دخل في نفق مظلم ال نعرف بالتحديد متى نخرج منه 

أو متى نصل إلى نهايته.
فلنتضرع إلى اهللا العلي القدير أن يزيل هذه الغمة 
بفضل منه وكرمه في أســرع وقــت وعاجال غير آجل 
بفضــل كرمه ومنته علينا انــه رؤوف ولطيف بالعباد 

سبحانه ذو اجلالل واإلكرام. 
وأرجوكم ادعو اهللا معنا مخلصني ونحن قريبون من 
بداية شــهر رمضان في أن يحل علينا الشهر الفضيل 
وقد ارتفعت عنا وعن جميع املسلمني وكل العالم شر هذا 
الوباء وان يحفظ بالدنا من كل شر في لوحه احملفوظ. 
ومبناسبة قرب حلول شهر رمضان املبارك، أشير هنا 
الى أنه سبق وأنشرنا في هذه اجلريدة الغراء وحتديدا في 
يوم ٢٠٢٠/١/٣٠ بعض املعلومات عن بداية شهر رمضان 
الكرمي، حيث لم يبق إال (٢٥) يوما على دخول الشــهر 
الفضيل. وهذه الدراسة قصدنا منها معرفة البداية التقريبية 
للشهر الفضيل املقبل وكذلك نهايته الن التحديد الرسمي 
لهاتني املناسبتني هو في يد اللجنة الشرعية لرؤية الهالل 
بوزارة العدل في الدولة وهي اجلهة الرسمية املختصة 
في الدولة لتحديد بداية الشــهر الفضيل ونهايته وذلك 
من خالل الرؤية املباشــرة للهالل وبالعني املجردة التي 
تقبل بها وحتددها هيئة الرؤية الشرعية امتثاال للحديث 
النبوي الشريف والذي ينص صراحة بنص خال من أي 
لبس أو غموض بالقول «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته» 

وهذا األمر ال جدال فيه أبدا.
ولكن هذا ال مينعنا من أن نقوم في بعض الدراسات 
الفلكية والعلمية التي حتدد لنــا بعض املالمح الفلكية 
القريبة من الدقة والصحة في معرفة وقت والدة هالل 
الشهر الفضيل أو وقت نهايته، فهذه املالمح فلكية تعطينا 
صورة مقربة جدا للوضع الفلكي ولكن هذه املعلومات 
الفلكية غير ملزمة لنا ولكننا نستعني بها كمعلومة فلكية 
تشــير فقط إلى موعد تقريبي لبداية الشهر الفضيل، 
مســتعينني بعلم الفلك ملعرفة وضــع حركة القمر في 

أواخر الشهر القمري.
وجتدر اإلشــارة هنا إلى أن شهر شعبان في هذه 
السنة سيكمل عدته وهي ٣٠ يوما وأن إمكانية رؤية هالل 
شهر رمضان ستكون معدومة بسبب والدة الهالل بعد 
غروب الشــمس ووالدته في اليوم التالي وبعد شروق 
شمس هذا اليوم، ولذا فإنه من املستبعد أن يتمكن أحد 
من رؤية هالل شهر رمضان في هذه السنة ويكمل شهر 
شعبان ٣٠ يوما، وفي هذه احلالة فإن رؤية الهالل ليس 
لها تأثير في هذه احلالة في حتديد بداية الشهر الفضيل 

وذلك بسبب اكتمال عدة شهر شعبان.
ولكن نرى في هذه احلالة أن نبني هنا بعض املعلومات 
التي توضح الوضع الفلكي للقمر في هذه الفترة وتعطينا 
صورة للوضع الفلكي الذي نستشف منه البداية التقريبية 
لشــهر رمضان املقبل في هذه السنة وهذه املعلومات 

هي كالتالي:
١ - في يوم األربعاء ٢٩ شهر شعبان ١٤٤١ املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٢ 

ستغرب الشمس في متام الساعة ٦:١٩ مساء.
٢ - أن الهالل ســيغرب في متام الساعة ٦:٤٦ مساء أي 

بعد غروب الشمس بحوالي ٢٧ دقيقة.
٣ - إن الشمس ستغرب ونكون قد دخلنا في يوم جديد 

وهالل شهر رمضان لم يولد بعد.
٤ - إن القاعدة الفقهية تنص على أنه «ال اســتهالل بعد 
الغــروب» مبعنى أنه ال يعتد وال تقبل رؤية الهالل بعد 
غروب الشمس ألنه وفق الشريعة اإلسالمية فإن اليوم 
اجلديد يكون قد بدأ فعال بعد غروب الشمس مباشرة.

٥ - إن الشــمس ستشرق صباح يوم اخلميس ٣٠ من 
شهر شعبان املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ في الساعة ٥:١٣ صباحا. 
٦ - إن هالل شهر رمضان سيولد صباح يوم اخلميس 
٣٠ شــعبان ١٤٤١هـ املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ في الساعة 
٥:٢٦:٣٢ صباحا أي بعد شروق الشمس بحوالي ١٣ 

دقيقة.
٧ - تكون والدة الهالل في وقت واحد في جميع أنحاء 
العالم والتغير يكون في التوقيت احمللي لكل بلد وذلك 
حسب بعدها عن خط الطول من خط «غرينتش» الذي 

ميثل خط الطول الوهمي (صفر).
٨ - إن يوم اخلميس ٣٠ شعبان ١٤٤١ املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٣ 
هو اليوم املعروف محليا في الكويت باســم «القريش» 
والذي يتم فيه تناول آخر وجبة غداء قبل دخول الشهر 

الفضيل.
٩ - ووفقا لهذه املعلومات الفلكية التي ذكرناه، فإننا نشير 
إلى احتمال أن يكون يوم اجلمعة املوافق ٢٠٢٠/٤/٢٤ هو 

غرة شهر رمضان املبارك لعام ١٤٤١هـ.
وهذا االحتمال كبير جدا، وإن مت هذا االحتمال فإننا 
نذكــر هنا بعض املعلومات التي تتعلق باليوم األول من 

هذا الشهر الفضيل:
١ - إن اإلمساك في اليوم األول من هذا الشهر الفضيل 
سيبدأ قبل أذان الفجر بحوالي ١٠ دقائق، أي أن اإلمساك 

يبدأ في الساعة ٣:٤٠.
٢ - إن أذان الفجــر في أول يوم من الشــهر الفضيل 

سيحني في متام الساعة ٣:٥٠ فجرا.
٣ - إن شروق الشمس ستكون في الساعة ٥:١٢ صباحا.
٤ - إن أذان املغرب سيحني في متام الساعة ٦:٢٠ مساء.

٥ - إن فتــرة الصيام في أول يوم من شــهر رمضان 
املبارك (من اإلمســاك فجرا حتى أذان املغرب) ستكون 

مدتها ١٤ ساعة و٤٠ دقيقة.
٦ - أما طول النهار أي من شروق الشمس حتى غروبها 

فستبلغ مدته ١٣ ساعة و٨ دقائق.
٧ -  إن ليالي العشر األواخر من الشهر الفضيل ستبدأ في 
يوم األربعاء ٢٠٢٠/٥/١٣ املوافق ٢٠ من رمضان املبارك. 
٨ - علما أن الشهر الفضيل هو أيضا في هذه السنة 
سيكمل عدته وتكون مدته هي ٣٠ يوما أي أن شهرين 

هجريني متتاليني تكون مدة كل منهما ٣٠ يوما.

اجلمعة ٢٤ أبريل 
غرة رمضان.. فلكيًا

اخلبير الفلكي عادل املرزوق

دراسة: ١٠٪ نسبة انخفاض اإلصابات بـ «كورونا» بسبب «احلظر»

توصلــت دراســة أعدها 
االســتاذ في كلية الهندســة 
والبتــرول بجامعة الكويت 
إلــى  املضحــي  د.صــالح 
انخفاض اإلصابات بڤيروس 
كورونــا املســتجد بنســبة 
١٠٪ عن املتوقــع لو لم يتم 
تطبيق قرار حظر التجول، 
وذلــك بعــد مرور أســبوع 
واحد من «احلظر اجلزئي»، 
الفتة الــى ان هذه النســبة 
غير مشــجعة بسبب زيادة 
حــاالت التقصــي الوبائــي 
مؤخرا. وخصلت الدراســة 
إلى ان نسبة التزام املواطنني

بـ «التباعد االجتماعي» أعلى 
مــن الوافديــن، وذلك لكون 
حاالت التقصي الوبائي أغلبها 
من املقيمني، مطالبة بضرورة 
تكثيف الرقابة على مناطق 
العمالة الوافدة وزيادة رسائل 
التوعية والتثقيف املوجهة 

لهم بلغاتهم املختلفة.
وذكرت الدراسة ان قرارات 
تعطيل املدارس وإلغاء نظام 

أعدها األستاذ بكلية الهندسة د.صالح املضحي بعد مرور أسبوع من تطبيق حظر التجول اجلزئي

د.صالح املضحي

البصمة ثم تعطيل اجلهات 
احلكومية وإغالق املنافذ لم 
تكن ذات جدوى، في حني أن 
احلظر اجلزئي جنح بنسبة 
غير مشــجعة فــي احلد من 
اإلصابــات، مبينــة انــه مت 
اســتثناء حــاالت اإلصابات 
للعائديــن من اخلــارج منذ 
٢٥ مــارس بســبب تطبيق 
احلجــر املؤسســي عليهــم 
وعدم مخالطتهم للمواطنني 

واملقيمني.

نسبة التزام املواطنني بـ «التباعد االجتماعي» أعلى من الوافدين.. وزيادة حاالت التقصي الوبائي مؤخرًا
ضرورة تكثيف الرقابة على مناطق العمالة الوافدة وزيادة رسائل التوعية والتثقيف املوجهة لهم بلغاتهم املختلفة

تشكيل ٣ فرق لتطبيق 
اإلجراءات الوقائية في اجلهراء

أعلــن مدير فرع بلدية 
محافظة اجلهــراء م.ثامر 
املطيري انه بعد صدور قرار 
الــوزراء بتطبيق  مجلس 
االحترازيــة  اإلجــراءات 
والوقائيــة ملنــع انتشــار 
عــدوى ڤيــروس كورونا 
املســتجد، مت تشــكيل ٣ 
فرق للتعامل مع األوضاع 
الراهنة التي متر به البالد.
إلى  وأشــار املطيــري 
أن الفــرق تضمنت فريق 
إزالــة املخالفات للكشــف 

علــى املقاهي واملطاعــم وصاالت االفــراح والتأكد من عدم 
تقدمي الشيشة وعدم استقبال الزبائن داخل املطاعم وإلغاء 
كل الفعاليــات واألفراح في الصــاالت وإغالقها، وفريق من 
ادارة تدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية للكشف على املعاهد 
الصحيــة والصالونــات وإغالق املعاهــد الصحية وألعاب 
االطفال والصالونات والتأكد من االشتراطات وغلق معاهد 
املســاج وفريق من إدارة النظافة العامة وإشغاالت الطرق 
للتركيز على تعقيم احلاويات واألجواء والشــوارع، الفتا 

الى ان الفرق التي مت تقسيمها تعمل على مدار الساعة.
وذكــر انه بعد صدور قــرار بحظر التجوال اجلزئي من 
الساعة ٥ مساء إلى ٤ صباحا مت تعديل آلية ومواعيد دخول 
معدات النظافة متاشــيا مع القرار فضال عن تنفيذ جوالت 
ميدانية مبناطق احملافظة بشأن تطبيق قرار غلق احملالت 

التي يشملها الغلق واحملالت املستثناة من الغلق.

م.ثامر املطيري

ضبط بقالة متنقلة
تعمل خالل حظر التجول

ضبطــت الفــرق الرقابية فــي إدارة النظافــة العامة 
وإشغاالت الطرق بالفروانية بقالة متنقلة متارس النشاط 
وقــت احلظر اجلزئي مبنطقة األندلس فضال عن وجود 
بائع متجول، ومت على الفور اتخاذ اإلجراءات القانونية 
بتواجد ميداني ملدير إدارة النظافة العامة سعد اخلرينج.

رفع البقالة املخالفة

«البلدية»: إغالق مخزنني مخالفني في حولي

رفع سيارات مهملة بجوار شبرة «األندلس»

كشــفت إدارة العالقات 
العامة في البلدية عن قيام 
فريق الطوارئ بفرع بلدية 
حولي بتنفيذ جولة ميدانية 
صباح أمــس على احملالت 
مبنطقــة حولي للتأكد من 
التــزام أصحــاب احملــالت 
بقــرارات وتعاميم البلدية 
الصــادرة لتنفيــذ قرارات 
مجلــس الــوزراء باتخــاذ 
كل اإلجــراءات االحترازية 
والوقائيــة جتنبــا ملنــع 
انتشــار ڤيــروس كورونا 

املستجد.
وفي هذا السياق، أوضح 
نائب رئيس فريق الطوارئ 
بفرع بلدية حولي إبراهيم 
الســبعان أن اجلولة التي 
نفذتها النوبة «أ» أســفرت 
عن ضبط ســردابني بأحد 
املناطق مبنطقة حولي مت 
استغاللهم كمخزن أحذية 
واآلخــر كمخــزن كماليات 
وكرميــات دون ترخيــص 
مــن البلديــة ومت إغالقهما 

على الفور.

في اطــار اجلهود 
املتواصلــة لتطبيــق 
القوانــني واللوائــح 
البلدية واحلفاظ على 
املظاهــر اجلمالية في 
املناطق، قام  مختلف 
قســم ازالــة متابعــة 
مخالفــات اشــغاالت 
الطرق بادارة النظافة 
العامــة بالفروانيــة 
برفع ســيارات مهملة 
كمخــازن  تســتغل 
االندلــس  مبنطقــة 
بجوار الشــبرة وذلك 
بتواجد ميداني ملراقب 

اشغاالت الطرق.

إغالق أحد املخزنني املخالفني 

جانب من رفع السيارات املهملة

احلربي: الصني اعتمدت فافيالفير لعالج ڤيروس «كوفيد - ١٩»
علــم  خبيــرة  قالــت 
احلشــرات واألســتاذة في 
قســم العلــوم بالتطبيقي 
د.جنان احلربي ان تقارير 
إعالمية صينية افادت بأن 
عقــار فافيالفيــر املضــاد 
للڤيروســات حصــل على 
الوطنيــة  اإلدارة  موافقــة 
الطبيــة فــي  للمنتجــات 
الصــني إلحدى الشــركات 
فــي تصنيــع  الصينيــة 
العقار واستخدامه كعالج 
للڤيروس التاجي «كوفيد- 

 .«١٩
وأضــافــــت: ووفــقــــا 
فــإن فافيالفير  للتقاريــر 
هو دواء مضاد للڤيروسات 
مصنــع في الصني من قبل 
 armaceutical,ZhejiangHisun

مع آثــار جانبيــة طفيفة. 
الوطنيــة  وأكــدت اإلدارة 
الطبية الصينية أن التركيبة 
اجلينيــة للــدواء حصلت 
مسبقا على املوافقة وستبدأ 
مرحلة التصنيــع  للعقار 
املطور Favilavir بعد موافقة 
.FDA هيئة الدواء والغذاء

الــى ســبب  وأشــارت 
تغييــر اســم العقــار مــن 
Favipiravir  إلــى معــروف 
فافيالفير. وعقار فافيالفير 
متوافر فقط لدى اليابانيني 
ويســتخدمونه حاليــا في 
عــالج اإلنفلونــزا، وآليــة 
عمل دواء فافيالفير تكمن 
في تثبيط مركب بروتيني 
يعرف بـ RdRp  الذي يعتمد 
عليــه فــي تصنيــع املادة 

هو قيد الدراسات في أكثر 
من عشر مؤسسات طبية في 
ووهان، مركز تفشي مرض 

«كوفيد- ١٩».
وكشفت دراسة أجرتها 
املعاهد الوطنية األمريكية 
للصحــة (NIH) أن عقــار 
«رميديســيفير» بإمكانــه 
عــالج كورونا املســتجد. 
وعقــار الرميديســيفير مت 
تصنيعه في السابق كعالج 
محتمل لڤيروسات اإليبوال 
وماربــورغ. وهذا ما جعل 
الرئيس دونالد ترامب يصف 
الرميديسيفير بأنه العقار 
الــواعــد لعالج «كوفيد- 
١٩» فــي احــد تصريحاته 

منذ أيام.
وبالفعل، بدأت جتارب 

ســريرية للمصابــني فــي 
املــرض في املركــز الطبي 
بجامعة نبراسكا في أوماها 
الوطنــي  املعهــد  برعايــة 
واألمــراض  للحساســية 
املعديــة (NIAID)، وهــو 
جزء مــن املعاهد الوطنية 
للصحة. وتعتبر هذه هي 
أول جتربــة ســريرية في 
الواليــات املتحــدة لتقييم 
عالج جتريبي ملرض كوفيد 
املستجد، وأشار مسؤولون 
في منظمة الصحة العاملية 
إلى أن رميديسيفير أثبت 
فاعليتــه في عــالج عدوى 

الڤيروس التاجي.
والســؤال، من سيكون 
األول في انتاج عقار كورونا 
املستجد الصني أم أميركا؟

الوراثية للڤيروس فيتوقف 
عن التكاثر في اجلسم. 

ووفقــا لــوزارة العلوم 
والتكنولوجيــا الصينيــة 
، فــإن فافيالفيــر هو أحد 
األدوية الثالثة التي أظهرت 
نتائــج مشــجعة ايجابية 
لوقــف تكاثــر الڤيــروس 
التاجي اجلديد في التجارب 
السريرية املبكرة.والعقاران 
عقــار  همــا  املتبقيــان 
الكلوروكني املضاد للمالريا 
الرميديســيفير.  وعقــار 
الكلوروكويــن  ويخضــع 
في الوقت احلالي للتقييم 
مــن خــالل جتربتــه على 
١٠٠ مريــض فــي أكثر من 
عشرة مستشفيات في بكني 
ومقاطعة قوانغدونغ وكذلك 

د.جنان احلربي

وهــو معــروف سابــــقا
 .(Favipiravir)  بـ

وعقــار فافيالفير أثبت 
التجــارب  فاعليتــه فــي  
الســريرية لـــ ٧٠ مريضا 
لعــالج كورونا املســتجد 


