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معطيات فلكية حول
دخول شهر رمضان املبارك

أيام  تفصلنــا 
قليلــة عــن بداية 
الفضيل  الشــهر 
شــهر رمضــان 
املبــارك لهذا العام 
عام ١٤٤٢هـ، أعاده 
اهللا علــى اجلميع 
باخليــر والبركات 
ونشير هنا إلى أننا 
سوف نعطي صورة 
موجزة عن بداية هذا 
الشــهر ونقول إن 
شرحنا هذا يستند 
الفلكي  الوضع  إلى 

ونشدد هنا على كلمة الوضع الفلكي. 
فاملعطيات الفلكية املتوافرة لدينا تشير 
إلى أنه لن يتمكن أحد في املنطقة من رؤية 
هالل شهر رمضان في هذه السنة وأن 
إمكانية رؤية الهالل ستكون معدومة وأن 
شهر شعبان سوف يكمل عدته وهي ٣٠ 
يوما وهالل شهر رمضان لم يولد بعد.

ونشير إلى أن هناك معلومة فلكية 
تفيد بأن (اقتران القمر بالشــمس) أو 
والدة الهالل كما تعرف عند عامة الناس 
تكون في وقت واحد في جميع أنحاء 
العالم ولكن تختلف إمكانية رؤية الهالل 
حسب موقع البلد وكذلك يكون التغير في 
وقت الرؤيا حسب التوقيت احمللي لكل 
بلد وذلك وفق بُعدها عن خط الطول من 
خط «غرينتش» الذي ميثل خط الطول 

الوهمي (صفر).
ولذلك نبني هنــا أن القمر في يوم 
األحد ٢٩ من شهر شعبان ١٤٤٢ املوافق 
٢٠٢١/٤/١١ سوف يغرب ويغيب قرصه 
عن األفق في الساعة (٥:٤٠) مساء، أي 
قبل غروب الشمس ومغيبها بحوالي (٣٢) 
دقيقة وغروب القمر سوف يكون قبل 
اقترانه بالشمس أي (أن الهالل لم يولد 
بعد) والشمس ستغرب في هذا اليوم 
في الســاعة (٦:١٣) مساء وهذا الوضع 
لن يعطي مجاال في رؤية الهالل في هذا 
الوقت، فمــن املعروف أنه عند اكتمال 
الشمس ومغيبها يكون  غروب قرص 
قــد انتهى ودخلنا في يوم جديد وفق 
الشريعة. ففي مثل هذه احلالة أن يتم 
الهالل ثم يليه غروب الشمس  غروب 
وهالل الشهر لم يولد بعد يجعل القاعدة 
الفقهية التي تنص على أنه «ال استهالل 
بعد الغروب» تنطبق بحذافيرها في هذه 
احلالة والتي تعني أنــه ال تقبل رؤية 

الهالل بعد غروب الشمس. 
ولكــن مبــا أن أمر حتديــد بداية 
الشهر الفضيل ونهايته هو بيد هيئة 
الرؤيا الشرعية في وزارة العدل والتي 
تســتند إلى احلديث النبوي الشريف 
والذي ينص صراحة «صوموا لرؤيته 
وأفطروا لرؤيته» دون اعتماد هيئة الرؤيا 
الشرعية على احلســابات الفلكية وال 
تأخذها في حســبانها واعتمادها على 
الرؤيا الصحيحة وبالعني املجردة فقط.

وحيث إن احلســابات الفلكية تبني 
وبــكل وضوح هنا بعدم إمكانية رؤية 
الهالل في هذا اليوم، نشير إلى أنه إذا 
تأكد فعال عدم رؤية الهالل من قبل هيئة 
الرؤيا الشرعية في يوم األحد ٢٩ من 
شهر شــعبان ١٤٤٢ املوافق ٢٠٢١/٤/١١ 
فإنه بالتالي يصبح يوم االثنني ٣٠ من 
شهر شعبان ١٤٤٢ املوافق ٢٠٢١/٤/١٢ هو 
اليوم املتمم لعدة شهر شعبان ١٤٤٢وهي 
(٣٠) يوما ويصبح تلقائيا هذا اليوم هو 
اليوم املعروف محليا باسم يوم (القريش) 
الذي يتم فيه تناول آخر وجبة غداء قبل 
دخول شــهر رمضان املبارك. وتكون 
رؤية الهالل في هذا اليوم عدمية اجلدوى 
وليس لها أي تأثيــر في حتديد بداية 
الشهر الفضيل حيث إن شهر شعبان 
قد أكمل (٣٠) يوما فيترتب على ذلك أن 
يكون يوم الثالثاء املوافق ٢٠٢١/٤/١٣ هو 

غرة شهر رمضان املبارك ١٤٤٢. 
ونبني هنا الوضع الفلكي الذي أدى 
إلى عدم إمكانية رؤية هالل شهر رمضان 

في هذه السنة وهي كالتالي:
ـ كما ذكرنا في األسطر القليلة السابقة 
أن الهالل سيغرب عن األفق ويغيب في 
يوم األحد ٢٩ من شــهر شعبان ١٤٤٢ 
املوافق ٢٠٢١/٤/١٢ قبل غروب الشمس 
بحوالي (٣٢) دقيقة والهالل لم يولد بعد. 
ـ في يوم االثنني ٣٠ من شهر شعبان 
الســاعة  املوافق ٢٠٢١/٤/١٢ في   ١٤٤٢
الشمس  (٥:٢٥) صباحا سوف تشرق 
ثم بعد ذلك في دقائق معدودة ســوف 
يقترن هالل الشهر الفضيل بالشمس 
أي تكون األرض والقمر والشمس على 
خط مستقيم واحد وسوف يحدث ذلك 
في الســاعة (٥:٣١:٣١) من صباح هذا 
اليوم فاالقتران أو والدة الهالل سوف 
حتدث بعد شروق الشمس بحوالي (٦) 

ست دقائق. 
ـ إن والدة الهالل أو االقتران ســوف 
يحدث قبل شروق القمر بحوالي (١٣) 
دقيقة حيث إن القمر سوف يشرق في 
هذا الصباح في الساعة (٥:٤٤) صباحا 
متأخرا عن شــروق الشمس بحوالي 

(١٩) دقيقة.
ـ وللراغب في رؤية الهالل فإن القمر 

سوف يكون فوق 
الشــمس بحوالي 
٣ درجــات وعلى 
الغــرب منها  جهة 
وسوف يكون على 
اليد الشمال للناظر 
الهالل  ولكن رؤية 
في هذه احلالة هنا 
غيــر ذات فائــدة 
بسبب اكتمال شهر 
يوم.   (٣٠) شعبان 
الشــمس  وغروب 
في هذا اليوم سوف 
يكون في الســاعة 
(٦:١٣) مســاء وسوف يغرب القمر في 
الساعة (٦:٣٤) مساء وبعد غروب الشمس 
وســوف ميكث القمر في السماء بعد 

غروب الشمس بحوالي (٢١) دقيقة.
وفي هذه احلالة تصبح رؤية الهالل 
غير ذي جدوى وال تستلزم لرؤية الهالل 
لتحديد بداية الشــهر بسبب أن شهر 
شــعبان اكتمل مدته وهي (٣٠) يوما 
ولكن وضعنا هــذه املعلومات الفلكية 
هنا استئناســا بها فقط ولكن مرجعنا 
أوال وآخرا هو مــا تقرره هيئة الرؤيا 
الشرعية في وزارة العدل في حتديد يوم 
بداية الشهر الفضيل وكذلك يوم نهايته.

ومبوجب هذه املعطيات الفلكية التي 
ذكرناها فإن احتمال يوم الثالثاء املوافق 
٢٠٢١/٤/١٣ هو غرة شهر رمضان املبارك 
لعام ١٤٤٢ أعاده اهللا علينا وعليكم باخلير 

واملسرات. 
فنبني هنا في هذه األســطر القليلة 
التالية بعض املعلومات التي تتعلق باليوم 
األول من شــهر رمضان املبارك لهذه 

السنة:
ـ إن اإلمساك للصوم في طوال الشهر 
الفضيل ســوف يبدأ قبل أذان الفجر 
بحوالي ١٠ دقائق وهو إمساك اختياري 
وسوف يبدأ في اليوم األول من شهر 
رمضان املبارك في الساعة ٣:٥٢ فجرا.

ـ أن اإلمساك الفعلي يبدأ مع بداية أذان 
الفجر والذي سوف يحني في متام الساعة 

٤:٠٢ فجرا.
ـ إن شروق الشمس في أول يوم من 
شهر رمضان املبارك سوف يكون في 

الساعة ٥:٢٤ صباحا.
ـ وإن أذان املغرب سوف يحني في متام 

الساعة ٦:١٣ مساء 
ـ إن فتــرة الصيام فــي أول يوم من 
شهر رمضان املبارك سوف تكون مدتها 

(١٤ساعة و١١ دقيقة) 
ـ إن طول النهار في أول يوم من الشهر 
الفضيل سوف تبلغ مدته حوالي (١٣ساعة 

و٤٩ دقيقة).
ـ إن ليالي القرقيعان ســوف تبدأ في 

يوم األحد ٢٠٢١/٤/٢٥ وملدة (٣) ليال.
ـ إن ليالي العشــر األواخر من الشهر 
الفضيل ســوف تبدأ فــي يوم األحد 
٢٠٢١/٥/٢ املوافق ٢٠ من رمضان املبارك.

ـ علما أن الشهر الفضيل هو أيضا في 
هذه السنة سيكمل عدته وتكون مدته 

هي ٣٠ يوما.
وخالصة القول هنا أن شهر شعبان 
ســوف تكون مدته (٣٠) وهالل شهر 
رمضان لن يرى وأيضا شهر رمضان 
ســوف تكون مدته (٣٠) وهالل شهر 
شــوال لن يرى أيضا وهذا يعني أن 
شــهرين قمريني أو هجريني متتاليني 

تكون مدة كل منهما (٣٠) يوما.
وقد يتســاءل البعض هل ميكن أن 
يكون في السنة الهجرية شهران متتاليان 

مدة كل شهر ٣٠ يوما؟
واإلجابة على هذا السؤال تكون بكلمة 
«نعم» يكون هناك شــهران هجريان 
متتاليان، وقد حدث ذلك عدة مرات وفي 
سنوات ماضية عديدة ويرجع السبب في 
ذلك إلى أن وقت اقتران القمر بالشمس 
أو (والدة الهالل) كما نسميها تكون بعد 
فترة إمتام غروب الشمس، فإذا غاب 
قرص الشمس بكامله عن األفق ولم يعد 
يرى نكون دخلنا في اليوم اجلديد وفق 

الشريعة اإلسالمية.
وتأكيدا على هذا الكالم أنه بعد اإلعالن 
عن بداية شــهر رمضان تقام صالة 
التراويح بعد صالة العشاء مباشرة وقبل 
اإلمساك للصيام بعدة ساعات وكذلك 
عندما يعلن عن نهاية الشهر في املساء 
ال تقام صالة التراويح أو صالة القيام 
بعد اإلعالن عن نهاية الشهر الفضيل.

كما أننا سوف نبني بعض املعلومات 
الفلكية التي تتعلق بهالل شهر شوال 
وحتديد يوم العيد في فترة الحقة من 

الشهر الفضيل. 
وبهذه املناسبة الكرمية نرفع أسمى 
آيات التهاني والتبريكات إلى مقام حضرة 
صاحب السمو أمير البالد وإلى سمو ولي 
العهد حفظهما اهللا ورعاهما وضارعني 
املولى عز وجل أن يرحم والدنا الكبير 
الشــيخ صباح األحمد الصباح بواسع 
رحمته ويســكنه فسيح جناته ويرفع 
ويخفف عنا عاجال غير آجل هذا البالء 
وهذا الوباء إنه لطيف بعباده ورحيم بهم.

وأعادكم اهللا على أمثاله ومن العايدين 
إن شاء اهللا.

بقلم اخلبير الفلكي عادل املرزوق

«مناء اخليرية» تطلق حزمة 
مشروعات رمضانية ٧٠٪ 

منها داخل الكويت
أعلنــت منــاء اخليريــة 
اإلصــالح  بجمعيــة 
االجتماعي عن إطالق حزمة 
مــن املشــروعات اخليريــة 
واإلنسانية في شهر رمضان 
املبــارك، والتــي يأتــي على 
رأسها مشروع إفطار الصائم 
داخل وخارج الكويت بقيمة 
٢٥ دينــارا للســلة الواحدة 
والتــي تكفــي األســرة ملدة 
شــهر، وبقيمــة ١٢٫٥ دينارا 
للســلة التي تكفي األســرة 

ملدة أسبوعني.
وفــي هذا الصدد، قال مدير التســويق في مناء اخليرية 
عبدالعزيــز اإلبراهيم إن حملة مناء اخليرية تتضمن ثالثة 
مشاريع رئيسة هي: إفطار الصائم (تشمل السالل الغذائية 
والوجبــات) داخل وخــارج الكويت، وتوزيــع زكاة الفطر، 
وكســوة العيد، فضال عن إطالق ٣٠ مشروعا متنوعا خالل 
شهر رمضان املبارك تتنوع ما بني مشروعات للمياه والكسب 
احلالل وعمليات العيون وغيرها من املشروعات التعليمية 

ومشروعات لتحفيظ القرآن الكرمي.
وأوضح اإلبراهيم أن احلملة تتضمن برامج إعالمية تنتجها 
«مناء اخليرية» وتبثها بالتعاون مع وســائل اإلعالم وعلى 
حساباتها عبر شبكات التواصل االجتماعي، إضافة ملشاريع 
تطوعيــة، مبينا أن مناء اخليرية تهدف من هذه املشــاريع 
إلى ترســيخ القيم اإليجابية داخل الكويت وخارجها أيضا 

ومساعدة األسر وإعانتهم خالل هذا الشهر الكرمي.
وأضاف اإلبراهيم أن شــهر رمضان نفحــة ربانية ملا له 
من فضل ومنزلة وتكرمي، ويتعاظم فيه األجر والثواب من 
اهللا عز وجل، فعن أبي هريرة قال: قال رسول اهللا ژ: «إذا 
كانت أول ليلة من رمضان صفدت الشــياطني ومردة اجلن، 
وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب اجلنة 
فلــم يغلق منها باب، ونادى منــاد يا باغي اخلير أقبل، ويا 
باغي الشر أقصر، وهللا عتقاء من النار وذلك في كل ليلة».

وبني اإلبراهيم أن مناء اخليرية ستواصل مسيرتها بإطالق 
حملة رمضان السنوية خالل الفترة املقبلة، مؤكدا استراتيجية 
مناء اخليرية في إطالق حمالتها بنسبة ٧٠٪ داخل الكويت 
و٣٠٪ خــارج الكويت، معتبــرا أنها فرصــة ثمينة للعطاء 
ومساعدة احملتاجني وتربية النفوس على معاني البر والتكافل 
اإلنساني والبذل والتصدق وإسعاد اآلخرين وتخفيف همومهم 

واستثمار عظمة هذا الشهر املبارك وفضائله.

عبدالعزيز اإلبراهيم

البلدية تواصل محاصرة مخالفي االشتراطات الصحية
وتسجل ٤ مخالفات و٥ إنذارات حملالت في خيطان

أعلنت إدارة العالقات العامة في البلدية عن قيام 
الفريق الرقابي بــإدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات 
البلدية بفرع بلدية الفروانية تنفيذ جولة ميدانية 
مبنطقة خيطان للتأكــد من التزام احملالت بلوائح 
وأنظمة البلدية وتطبيــق القرار ٢٠٢١/١٠١٠ تنفيذا 
لتعليمــات مجلس الوزراء املتعلقة باالشــتراطات 

الصحية.
وأكد مدير إدارة التدقيق ومتابعة اخلدمات البلدية 
بفرع بلدية احملافظة د.ناصر الرشيدي حرص البلدية 
على تطبيق القرار ٢٠٢١/١٠١٠ تنفيذا لتعليمات مجلس 
الوزراء املتعلقة باالشتراطات الصحية، وان الفريق 
الرقابــي بفرع بلدية احملافظة يقوم بدوره الرقابي 
من خالل تنفيذ جوالت ميدانية صباحية ومسائية 
بجميع مناطــق احملافظة للتأكد من التزام احملالت 
بتطبيق االشــتراطات الصحية حرصا على صحة 
وســالمة املواطنني واملقيمني وسالمة العاملني في 
احملال العامة فضال عن التأكد من التزامهم بشروط 
وضوابط البلدية، مشــيرا فــي هذا اخلصوص إلى 

أن اجلولة امليدانيــة التي مت تنفيذها على احملالت 
مبنطقــة خيطان أســفرت عن حتريــر ٤ مخالفات 
وتوجيه ٥ إنذارات لعدم االلتزام بشروط وضوابط 

البلدية وتعليمات السلطات الصحية.
وأشــار الرشيدي إلى تواصل املفتشني بالفريق 
الرقابي جلوالتهــم امليدانية بجميع املناطق لرصد 
جميع املخالفات للوائــح وأنظمة البلدية ومتابعة 
تطبيق احملالت لالشتراطات الصحية، مؤكدا أنهم لن 
يدخروا جهدا في رصد ومتابعة املخالفني للشروط 
واللوائح واألنظمة املعمول بها في البلدية وتطبيق 
االشــتراطات الصحيــة للحد من انتشــار ڤيروس 

كورونا.
من جانبها، دعت إدارة العالقات العامة املواطنني 
واملقيمــني لالتصال على اخلط الســاخن ١٣٩ الذي 
يعمل على مدار الســاعة أو التواصل عبر حسابات 
البلدية kuwmun@ مبواقع التواصل االجتماعي أو 
عبر الواتساب ٢٤٧٢٧٧٣٢ في حال وجود أي شكوى 

حترير إحدى املخالفاتتتعلق بالبلدية.

«النجاة» تطرح «٧ سنابل إلفطار الالجئني واملهّجرين»
أعلــن مديــر إدارة املوارد 
واحلمــالت بالنجاة اخليرية 
عمر الشقراء عن طرح النجاة 
اخليرية اليوم اجلمعة املوافق 
٢ مــن شــهر أبريــل اجلاري 
مشــروع ٧ ســنابل إلفطــار 
الالجئــني واملهجرين، حيث 
يهدف املشــروع إلــى توفير 
إفطار الصائم لهذه الشريحة 
املســتهدفة األكثــر احتياجا 
والتي تعاني نقصا حادا في 
املــواد الغذائية وندرة فرص 
العمل، عــالوة علــى احلياة 
الصعبــة التي تعيشــها هذه 
العوائل وسط املخيمات منذ 

سنوات طويلة.
وتابع الشقراء: نستهدف 
هــذا العام تنفيذ مشــروع ٧ 
ســنابل إلفطار ٦٠٠٠ أســرة 

أثناء التنفيذ ومراعاة التباعد 
االجتماعي وتنفيذ املشــروع 

وفق أعلى معايير اجلودة.
وبني الشــقراء أن النجاة 
اخليرية تبذل جهودا حثيثة 
من أجل تنفيذ مشروع إفطار 

رمضان املبارك.
وأوضح الشقراء أن مشروع 
٧ ســنابل إلفطــار الالجئــني 
واملهجريــن يهدف إلى تقدمي 
السالل الغذائية لألسر الالجئة 
والتي تكفيهم قرابة الشــهر 
الفضيل، خاصة أنهم يفتقرون 
العيــش  ألبســط مقومــات 
الكرمي، ويكون املشروع كذلك 
بابًا لكســب األجر والثواب، 
املســاهمة في هذا املشــروع 
اإلنساني متاحة للجميع كل 
قدر استطاعته، حيث تبدأ من 
١٥ دينارا إلفطار أسرة كاملة. 
للتواصل ودعم املشروع زيارة 
حسابات اجلمعية عبر حساب 
أو مــن خــالل   @alnajatorg
االتصال على مركز االتصال 

.١٨٠٠٠٨٢

الصائــم خاصــة لالجئــني 
تنفيــذ  ويتــم  واملهجريــن 
مــع  بالتنســيق  املشــروع 
وزارتي الشؤون واخلارجية 
وبالتعــاون مــع اجلمعيــات 
الرســمية املشــهرة في هذه 
الــدول، مؤكــدا أن اجلمعيــة 
حترص على إرسال وفودها 
اخليرية لإلشراف على تنفيذ 
املشــاريع وتوثيقهــا رغــم 
الظــروف الصحيــة احلالية 
التي يشــهدها العالم أجمع، 
مستشــهدا بحديث النبي ژ 
«مــن فطــر صائما فلــه مثل 
أجره غير أنــه ال ينقص من 
أجر الصائم شــيئا»، معتبرا 
هــذا املشــروع فرصــة ألهل 
اخلير الذين يحرصون على 
مضاعفــة األجــور في شــهر 

ً الشقراء ذكر أن هدف املشروع إفطار ٦٠٠٠ أسرة في ٧ دول.. تكلفة كل أسرة ١٥ دينارا

املشــروع ينفذ بالتنســيق مع وزارتي 
الشؤون واخلارجية

مــن الالجئــني واملهجريــن 
املســتفيدين في ٧ دول وهي 
اليمن ولبنان وتركيا واألردن 
واندونيســيا  وفلســطني 
وبنغالديش ونحرص بشدة 
على تطبيق اإلجراءات الصحية 

عمر الشقراء

زكاة الفحيحيل وّزعت التابلت على ٣٠ يتيمًا داخل الكويت
قال مدير زكاة الفحيحيل 
النجــاة  التابعــة جلمعيــة 
اخليريــة إيهاب الدبوس انه 
مت توزيــع عــدد ٣٠ تابليت 
تعليميا لطالب العلم األيتام 
املكفولني بزكاة الفحيحيل من 
شتى ضيوف الكويت وغيرهم 
من املستفيدين، ونهدف من 
هذا املشروع ملساعدة الطالب 
في احملافظة واالستمرار على 
حتقيــق متيزهــم وتفوقهم 

العلمي والدراسي.
وبــني الدبوس أن جائحة 
كورونا تســببت في تعطيل 
الدراســة وأصبــح التعليــم 

دراسيا وحثهم على مواصلة 
النجــاح وكذلــك التخفيــف 

ذوات األجور البسيطة التي 
بالكاد تكفي للطعام والشراب 
وكذلك تقوم زكاة الفحيحيل 
االحتياجــات  كل  بتوفيــر 
األخــرى للطالــب مــن الزي 
املدرســي واحلقيبة ونوزع 
عليهــم في األعياد الكســوة 
والعيدية، وفي شهر رمضان 
املبارك نقدم لهم سالل إفطار 
الصائــم، فرعايتنــا لأليتام 
رعاية شــاملة وتبلغ تكلفة 
رعاية اليتيم ٢٤٠ دينارا من 
خالل اســتقطاع شــهري أو 
باآللية التي تناسب املتبرع 

الكرمي.

عن كاهــل أمهاتهــم في هذه 
التي  الظروف االســتثنائية 
العالــم أجمــع مت  يشــهدها 
توزيــع التابليــت التعليمي 
لهم ليســاهم فــي حصادهم 
ألعلى الدرجات في شتى املواد 

الدراسية.
الدبــوس: نقــدم  وتابــع 
العديد من األنشطة واملشاريع 
للطــالب األيتام منها ســداد 
الرســوم الدراســية والتــي 
تشكل عبئا كبيرا يثقل كاهل 
األسر، فكيف لهؤالء الفقراء 
توفير مبالغ الرسوم الدراسية 
ألبنائهم خاصة أن أمهاتهم من 

إيهاب الدبوس أثناء توزيع أجهزة التابلت للطالب األيتام

«عن بعد» وحرصا منا على 
تشــجيع الطــالب املتفوقني 


