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العازمي: املساهمة في التطوير لتحقيق رؤية ٢٠٣٥
أعرب الفائز بالتزكية في انتخابات 
املجلس البلدي، عن الدائرة العاشرة 
نصــار املهينــي العازمي عن شــكره 
وتقديره ألهل الكويت جميعا، وخاصة 
أبناء الدائرة والقبيلة على تزكيتهم له، 
مثمنا هذه االمانة، داعيا اهللا ان يكون 

عند حسن ظنهم. 
وأكد العازمي في تصريح لـ «األنباء» 
حرصــه على العمل مــع بقية زمالئه 
اعضاء املجلس للمساهمة في تطوير 

البــالد وحتقيق رؤيــة كويت جديدة 
.٢٠٣٥

مشيرا الى ان دور املجلس البلدي 
كبير في ظل االختصاصات املمنوحة له 
وفق قانون البلدية ٣٣/٢٠١٦، موضحا 
ان القضية االسكانية حتظى باهتمامه، 
ومن الضروري االســراع فــي توفير 
االراضي التي من شأنها املساهمة في 
تقليص مدة انتظار املواطنني للحصول 

على الرعاية السكنية املطلوبة.
نصار العازمي

رفع ٣٣٠ سيارة ومعدة ثقيلة في الفروانية
أعلنــت إدارة العالقات 
العامــة فــي البلديــة عن 
قيام ادارة النظافة العامة 
واشــغاالت الطــرق بفرع 
بلدية محافظــة الفروانية 
بجوالت ميدانية مبناطق 
األندلس، وجليب الشيوخ 
والفروانيــة  وخيطــان 
واشــبيلية والرقعي لرفع 
كل مــا يعمــل علــى إعاقة 
الطريق وتشــويه املنظر 
العام من الساحات ومواقف 

السيارات.
وفي هذا الســياق، أكد 
مدير إدارة النظافة العامة 
واشغاالت الطرق مبحافظة 
الفروانية سعد اخلرينج أن 
الهدف من اجلوالت امليدانية 
املكثفــة رصــد املخالفــني 
واتخاذ االجراءات القانونية 
بحقهم، الفتا إلى أن الفريق 
الرقابــي بــإدارة النظافــة 
العامة وإشــغاالت الطرق 
يولي اهتمامــا بالغا برفع 
النظافة بجميع  مســتوى 
مناطق احملافظة من خالل 

والتزال احلمالت مستمرة 
وفقــا للخطة، الفتا الى ان 
مشــرفي املراكــز يقومون 
وبصفــة دوريــة مبتابعة 
النظافــة بجميــع  أعمــال 
مناطق احملافظة من خالل 
رفع كل ما يعمل على إعاقة 
الطريــق، مؤكدا على عدم 
تهاون الفريق الرقابي في 
اتخاذ اإلجراءات القانونية 

حيــال املخالفــني. ودعــا 
أصحاب السيارات واملعدات 
االلتــزام  إلــى  الثقيلــة 
بالضوابط املعمول بها في 
البلدية والــواردة بالئحة 
النظافة العامة وإشغاالت 
الطرق جتنبا لرفع السيارة 
أو املعــدة ملخالفتها النظم 
واللوائح والغرامة املقررة 

بالالئحة.

رفع إحدى السيارات املهملة

تنظيف الشوارع الرئيسية 
والداخلية.

وأشار اخلرينج إلى أن 
اجلوالت امليدانية التي مت 
تنفيذها اســفرت عن رفع 
٣٣٠ سيارة مهملة ومعدة 
ثقيلة من الساحات ومواقف 
املدارس من تلــك املناطق 
ومت ارسالها الى موقع حجز 
الســيارات التابع للبلدية 

زيادة إنتاج املياه عن االستهالك ودخول مقطرات جديدة
دارين العلي

بعد استمرار زيادة االستهالك 
عن االنتاج املائي منذ بداية الشهر 
الفضيل، تفوق أول من أمس االنتاج 
علــى االســتهالك بعــد رفع حجم 
االنتــاج نتيجة لدخــول مقطرات 

جديدة إلى اخلدمة.
وبلغ االنتاج يوم أول من أمس 
٤٤٨ مليــون غالــون امبراطوري 
واالســتهالك ٤٣٥ مليــون غالون 
في اشارة الى عودة االستقرار في 
تناســب العرض مــع الطلب على 

ابواب موسم الذروة.

وقالت مصادر مطلعة في الوزارة 
ان ازدياد االستهالك متوقع خالل 
فتــرة الصيف، حيــث يبلغ حجم 
االســتهالك االقصى وفق توقعات 
الــوزارة نحو ٥٥٠ مليون غالون، 
بينما تبلغ القدرة االجمالية حملطات 
انتاج املياه نحو ٦٨٠ مليون غالون.
ولفتــت املصادر الــى ان فرق 
الصيانة تعمل بشــكل متواصل، 
حيث مت اجناز ما يفوق الـ ٨٥٪ من 
صيانة الوحدات املجدولة، مشيرا 
الــى ان برامــج الصيانــة عادة ما 
تنتهي مع نهاية مايو، حيث يبدأ 

موسم الذروة.

توقعات بوصول االستهالك إلى ٥٥٠ مليون غالون خالل فصل الصيف

العقاب: 
تشجيع العمل 

التطوعي البيئي 
في املدارس

شاركت اجلمعية الكويتية 
حلمايــة البيئة فــي الندوة 
العلمية التي نظمها املنظمة 
اإلقليميــة حلمايــة البيئــة 
البحريــة، وأدارهــا أمينهــا 
التنفيذي د.جاســم بشــارة 
مبقر مدرسة سمية االبتدائية 
للبنــات مبنطقــة العاصمة 
التعليمية بعنوان «التعليم 
والتربية البيئية» مبناسبة 
يوم البيئــة اإلقليمي ضمن 
لفيف من اجلهات واملؤسسات 
البيئية. وخالل محاضرتها 
«دور اجلمعيــة فــي تعزيز 
التوعيــة والتربية البيئية» 
تناولت رئيسة مجلس اإلدارة 
د.وجدان العقاب أبرز محاور 
العمــل البرامجيــة جلمعية 
البيئــة فــي مجــال التربية 
البيئيــة، وأبرزهــا برنامج 

«املدارس اخلضراء».

مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل والذي تفصلنا أيام 
قليلة جــدا على قدوم عيد الفطر الســعيد، أعاده اهللا 
على اجلميع باخلير واملســرات، بدأت رســائل تردني 
من بعض اإلخوة األعزاء عن طريق الوسائل املتعددة 
للتواصــل االجتماعــي تطلب مني الشــرح الوافي عن 
الشهر القمري والسنة الهجرية الكبيسة، مع العلم أننا 
قد تكلمنا مرات عديدة وفي فترات ســابقة عن الســنة 
القمرية، ونتكلم هنا مرة أخرى في شيء من التفصيل 
أكثــر بناء على طلب بعض اإلخوة األعزاء عن الشــهر 
القمري وكيفية احتســابه في السنة القمرية أو السنة 

الهجرية كما يسميها عامة الناس. 
ونشير إلى أن الشهر الهجري أو القمري هو عبارة 
عن دوران القمر حول الكرة األرضية دورة كاملة، حيث 
يتم القمر في دورته هذه حول األرض خالل فترة زمنية 
مدتها (٢٧ يوما و٧ ساعات و٤٣ دقيقة و١١ ثانية)، أي 
تقريبا (٢٧ يوما وثلث اليوم). في مدار بيضاوي أقرب 
ما يكون إلى االســتدارة ويقطع في دورانه هذا في كل 
ليلة (١٢٫٥ درجة) تقريبا، ما يعني أن القمر يقطع ٣٦٠ 
درجة وهو عدد درجات البوصلة وتسمى هذه الدورة 
الكاملة للقمر (بالشهر القمري = ٢٩ يوما) والتي هي 

دورة كاملة حول الكرة األرضية. 
وخــالل مدة دوران القمر حول األرض دورة كاملة، 
وهي مدة الشــهر القمري، تكــون األرض أيضا هي قد 
دارت حول الشــمس في مدارها (٢٧ درجة) وهي التي 
تساوي أو تعادل شــهرا قمريا تقريبا أو بصورة أدق 
بفترة أو مدة زمنية مقدارها (٢٩ يوما ونصف اليوم) 
ولكــي يعود القمر إلى املوقع الذي بدأ منه بعد أن دار 
حــول األرض دورة كاملة وعليه البد أن تدور األرض 
هــي أيضا حول الشــمس (٢٧ درجة) وهــي ما تعادل 
الشــهر أي أن القمر في هذه احلالة يكون قد دار حول 
الشــمس من خالل دورانه حــول األرض (١٫٠٧) درجة 
فــي اليوم وهذا ما يجعلنا نــرى من خالل هذه الفترة 
أشــكاال ألوجه القمر مبتدئا هالال ثم محاقا ثم متحوال 
إلــى بدر في منتصف الشــهر حتى يعــود القمر ثانية 

الى هالل كما بدأ.
ولكن عندما ظهرت نتيجة احلسابات الفلكية التي 
قــام بها الفلكيون العــرب القدماء أن الشــهر الهجري 
(القمــري) طوله هــو (٢٩ يوما ونصف اليوم) ظهرت 
إشكالية في عملية كيفية احتساب فترة (نصف اليوم) 
هذه، فقد أضحت هذه اإلشكالية في غاية الصعوبة في 
كيفية احتساب النصف اليوم هذا، فابتدع علماء الفلك 
العرب القدماء طريقة حســابية حلل هذه اإلشكالية ال 
تزال تســتخدم حتى يومنا هذا، حيث قام علماء الفلك 
بتقسيم األشهر القمرية الى قسمني متناصفني ٦ أشهر 
تامة وتكون فيها مدة الشهر٣٠ يوما و٦ أشهر ناقصة 
وتكون مدة الشــهر فيها ٢٩ يوما، واستنبط حلل هذه 
اإلشكالية نظام السنة الكبيسة واختاروا شهر ذي احلجة 
الذي هو آخر شهور السنة القمرية والذي مدته ٢٩ يوما 
في أن يكون هو الشهر الذي يضاف إليه اليوم في السنة 
الهجرية الكبيســة كما هو احلال في شهر فبراير الذي 
مدته ٢٨ يوما في الســنة امليالدية يضاف إليه يوم كل 

٤ سنوات ليصبح ٢٩ يوما في السنة الكبيسة.
ونتيجة لهذه احلســابات الفلكيــة، أصبح لدينا ٥ 

أنواع من األشهر:
١ - الشــهر القمري ومدته (٢٧ يوما و٧ ســاعات و٤٣ 

دقيقة و١١ ثانية) أي تقريبا (٢٧ يوما وثلث اليوم).
٢ - الشهر الهجري الكامل ومدته ٣٠ يوما. 

٣ - الشهر الهجري الناقص ومدته ٢٩ يوما. 
٤ - الشهر الشمسي الكامل ومدته ٣١ يوما.

٥ - الشهر الشمسي الناقص ومدته ٣٠ يوما. 
ولكن السؤال الذي واجه علماء الفلك: أي السنوات 
الهجرية التي تكون سنة عادية وأي السنوات الهجرية 

التي تكون هي السنوات الكبيسة؟
أما كيفية معرفة السنة الهجرية الكبيسة، فتجرى 
العملية احلسابية التالية: تقسم السنة الهجرية احملددة 
علــى الرقم ٣٠، وملاذا اختير الرقم ٣٠ بالذات للقســمة 
عليه؟ فقد وجد انه كل ٣٠ سنة هجرية يوجد ١١ يوما 
زيــادة أي أن هناك ١٩ ســنة هجريــة مدتها ٣٥٤ يوما، 

وهناك ١١ سنة هجرية مدتها ٣٥٥ يوما. 
ولذلك ســنرى كيفية اســتخدام الرقم ٣٠ والرقم ١١ 

في احلسابات الفلكية.
أوال: استخدام الرقم ٣٠

يســتخدم الرقــم ٣٠ عن طريق القســمة املطولة 
ملعرفة ســنة هجرية معينة هل هي ســنة عادية أم 

أنها سنة كبيسة؟
جتري العملية احلســابية فتختار السنة الهجرية 
احملددة وتقسم على الرقم ٣٠ وذلك باستخدام القسمة 
احلســابية العاديــة واملطولة وليس باســتخدام اآللة 
احلاســبة، وينظــر الى باقــي الناجت من هذه القســمة 
املطولة (نكرر ينظر إلى باقي الناجت من القسمة املطولة 
وليس ناجت القسمة)، فإذا كان باقي الناجت من القسمة 
املطولة فيها األرقام التالية، فإن هذه الســنة الهجرية 

تكون سنة كبيسة واألرقام هي كالتالي: 
.٢ -٥-٧-١٠-١٣-١٥-١٨-٢١-٢٤-٢٦-٢٩-

ولو طبقا هذه العملية احلســابية فإننا نســتطيع 
معرفة الســنوات الهجرية الكبيســة والتي نزيد فيها 
يوما واحدا نضيفه على شــهر ذي احلجة ويصبح ٣٠ 
يوما ولكــن بصورة عامة فإنه وبصورة تقريبية فإن 
كل ســنتني قمرية أو هجرية تقريبا تكون سنة عادية 
وغير كبيسة فإن السنة التي تليهما تكون سنة قمرية 

أو هجرية سنة كبيسة. 
ثانيا: استخدام الرقم ١١

يســتخدم الرقــم ١١ عادة في حتديــد بداية تواريخ 
األشهر في السنة الهجرية واليوم الذي يقابلها من السنة 
امليالدية وهي طريقة بسيطة جدا، وهو أن ننقص مدة 

زمنية مقدارها ١١ يوما من كل سنة ميالدية.
وعلى سبيل املثال نشير إلى أن بداية شهر رمضان 
املاضــي كان في يوم ٢٠٢١/٤/١٣ فعندما ننقص ١١ يوما 
من هذا التاريخ، يكون التاريخ املتوقع لشــهر رمضان 
املقبل هو يوم ٢٠٢٢/٤/٢ وميكن استخدام هذه الطريقة 
أيضا في معرفة بداية يوم العيد ســواء عيد الفطر أو 
عيــد األضحى فكل ســنة ننقص مدة زمنيــة مقدارها 
١١ يومــا، فلو فرض ملعرفة بدايــة رمضان ملدة خمس 
سنوات قادمة (٥×١١= ٥٥ يوما) أنقصنا هذه املدة وهي 
٥٥ يوما من بداية شــهر رمضان املاضي وهو في سنة 
١٤٤٢هجريــة فيكون بداية شــهر رمضان املتوقعة في 

سنة هجرية ١٤٤٧ هو في يوم ٢٠٢٦/٢/١٦. 
ولكن هذه الطريقة ليست دقيقة، فهذه العملية تعطينا 
فقط صورة تقريبية عن حتديد التاريخ الهجري الذي 
يتماشــى مع التاريخ امليالدي، وهذا ال مينع أن يتقدم 
الشــهر يوما عن التاريخ الذي حددناه أو يتأخر يوما، 
ولكــن نظل باملدى املقبول في مجال اخلطأ ولو طبقنا 
هذا الكالم على بداية شــهر رمضان املبارك هذه السنة 
والسنوات املقبلة لوجدنا أن الفارق بني هذه السنوات 
سيكون (١١ يوما) في كل سنة ولنطبق استخدام الرقم 

٣٠ ملعرفة السنة الهجرية الكبيسة. 
وكذلك لوجدنا أيضا أن السنوات التالية: سنة ١٤٤٥ 
وســنة ١٤٤٧ وسنة ١٤٤٩هي ســنوات هجرية كبيسة. 
ولنطبق هذه العمليات على الســنوات الست الهجرية 

املقبلة وهي:
١ رمضان ســنة ١٤٤٤ سيكون بإذن اهللا يوم اخلميس 

 ٢٠٢٣/٣/٢٣
١ رمضان ســنة ١٤٤٥ ســيكون بــإذن اهللا يوم االثنني 

٢٠٢٤/٣/١١ (هذه السنة سنة هجرية كبيسة) 
١ رمضان ســنة ١٤٤٦ ســيكون بإذن اهللا يوم الســبت 

 ٢٠٢٥/٣/١
١ رمضان ســنة ١٤٤٧ ســيكون بإذن اهللا يوم األربعاء 

٢٠٢٦/٢/١٨ (هذه السنة سنة هجرية كبيسة) 
١ رمضان ســنة ١٤٤٨ ســيكون بــإذن اهللا يوم االثنني 

٢٠٢٧/٢/٨
١ رمضان ســنة ١٤٤٩ ســيكون بإذن اهللا يوم اجلمعة 

 ٢٠٢٨/١/٢٨
١ رمضان ســنة ١٤٥٠ ســيكون بإذن اهللا يوم الثالثاء 

٢٠٢٩/١/١٦ (هذه السنة سنة هجرية كبيسة).
ولكن حتديد منازل القمر بدقة ومعرفة أهلة الشهر 
القمري (الهجري) بدقة أيضا البد أن تكون وفق دراسة 
فلكية وحتى هذه وأعني حتديد موقع القمر أو منزلته 
فلكيا، فهو ال يعتد بها شرعا، فهناك ٣ شهور في السنة 
الهجريــة ال يعتد للفك بها، ويجب أن تكون بداية هذه 
الشهور وفق الرؤية الشرعية أو اكتمال عدة الشهر في 
حال عدم رؤية الهالل هي شهور رمضان وشوال وذي 
احلجة، وهنا يدقق الشرع ويشير إلى أنه البد أن تكون 
بداية هذه الشــهور الثالثة وفق الرؤية الشرعية وهي 
رؤية الهالل بالعني املجردة وليس باحلســاب الفلكي، 
حيث إن جميع املســلمني ملتزمون باحلديث الشريف 
«صومــوا لرؤيته وأفطروا لرؤيته»، ولكن ال بأس من 
أن يستخدم احلساب الفلكي في حساب بقية الشهور، 
وان كان يفضل الرؤية الشرعية على احلساب الفلكي.

أوضح اخلبير الفلكي عادل املرزوق أن حتديد منازل القمر بدقة وعالقة أهّلة الشهور القمرية (الهجرية) البد 
أن يكون وفق دراسة فلكية، مشددا على أنه البد أن تكون بداية هذه الشهور وفق الرؤية الشرعية أو اكتمال عدة 

الشهر، في حال عدم رؤية الهالل (شهور رمضان وشوال وذي احلجة). وكشف املرزوق عن طريقة احتساب 
الشهر القمري في السنة القمرية، وفيما يلي التفاصيل:

بقلم: عادل يوسف املرزوق

الشهر القمري 
وسنته الكبيسة


