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وزير التربية بعد قرار استمرار الدراسة «عن ُبعد»:
٦٠٪ درجة امتحان الفصل الثاني للمرحلة الثانوية

عبدالعزيز الفضلي

التربيــة  أعلــن وزيــر 
العالــي  التعليــم  وزيــر 
د.علي املضف آلية التقييم 
للفصل الدراسي األول والتي 
ستكون كالتالي: املرحلتان 
االبتدائية واملتوســطة يتم 
اعتماد التقييم اإللكتروني 
١٠٠ درجة ويشمل التقييم 
أما  التحصيلــي والنهائي، 
بالنسبة للمرحلة الثانوية 
التقييــم  فســيتم اعتمــاد 
اإللكتروني كدرجة أعمال، 
بحيث تتــم إعــادة توزيع 
 ٪٤٠ لتصبــح  النســب 
لألعمــال و٦٠٪ لالمتحان، 
وذلك للفصلني الدراســيني 
األول والثانــي مع ترحيل 
درجة امتحان نهاية الفصل 
الدراسي األول إلى امتحان 
الدراســي  العــام  نهايــة 
الوزير  ٢٠٢١/٢٠٢٠. وأشار 

منهج التعليم العام.
وكان الوزيــر د.املضف 
قد أصدر قرارا وزاريا أمس 
باستمرار الدراسة في جميع 
التعليميــة عــن  املراحــل 
طريق «التعليــم عن ُبعد» 
للفصــل الدراســي الثانــي 
الدراســي احلالــي  للعــام 
٢٠٢١/٢٠٢٠. وقالت الوزارة 
في بيان صحافي انه ستتم 

التي تطبــق منهج التعليم 
العــام. وأوضحت أن وكيل 
التربية سيتولى إصدار كل 
القــرارات الالزمــة لتعديل 
أي أحكام إلى جانب إصدار 
النشــرات التــي يتطلبهــا 
تطبيق القرار، على أن يعمل 
بالقرار مــن تاريخه وعلى 
العلم  جهات االختصــاص 

والعمل مبوجبه.

مراجعة هذا القرار حســب 
املعطيات الصحية بالتنسيق 
مــع اللجنة املشــتركة بني 
وزارتــي التربية والصحة. 
وأضافت أن هذا القرار يطبق 
على مدارس التعليم العام 
والتعليــم الدينــي ومراكز 
تعليــم الكبــار واملــدارس 
األهلية في التعليم اخلاص 
ومــدارس التربية اخلاصة 

اعتماد التقييم اإللكتروني التحصيلي والنهائي للمرحلتني االبتدائية واملتوسطة

د.علي املضف

د.املضف، في قــراره الذي 
تلقت «األنباء» نسخة منه، 
أن امتحــان نهايــة العــام 
الدراسي سيكون في منهج 
الثاني،  الدراســي  الفصــل 
الفتــا إلــى أن القرار يطبق 
على مدارس التعليم العام 
والديني ومراكز تعليم الكبار 
ومــدارس التربية اخلاصة 
واملدارس العربية التي تطبق 

امتحان نهاية العام لطلبة املرحلة الثانوية سيكون في منهج الفصل الدراسي الثاني
مراجعة طريقة الدراسة حسب املعطيات الصحية بالتنسيق مع اللجنة املشتركة

القرار يشمل مدارس التعليم العام واألهلية والديني و«الكبار» و«التربية اخلاصة»

«الكهرباء»: دراسة رّد «الديوان» حول مكافأة
الصفوف األمامية حلفظ حقوق العاملني

دارين العلي

أعلن وزير الكهرباء واملاء 
د.محمــد الفــارس أنه طلب 
من وكيل الوزارة م.جاســم 
النوري واملسؤولني املعنيني 
في الوزارة دراســة الكتاب 
اخلاص بــرد ديوان اخلدمة 
املتعلــق مبكافــأة  املدنيــة 

الصفوف األمامية.
ولفت الى انه ستتم دراسة 
الرد كامال بجميع املواضيع 

الــواردة فيه ومنها مســألة 
التصنيف اخلاصة مبوظفي 
الــوزارة إلرســال الرد وفق 
النظم واإلجــراءات املنظمة 

لهذه املكافأة.
وأكد الوزيــر م.الفارس، 
في تصريح صحافي، حرصه 
علــى احلفاظ علــى حقوق 
العاملني أثناء اجلائحة حسب 
اللوائــح املنظمــة ملوضوع 

مكافآت الصفوف االولية.
وقد طلب رئيس مجلس 

القطاع  العاملني في  نقابات 
املشــترك مهــدي الصيرفي 
تصنيف العاملني في وزارة 

الكهرباء واملاء.
يذكــر أن الديوان كان قد 
أرســل مالحظــات للجهات 
احلكومية من ضمنها وزارة 
الكهربــاء عن ارتفــاع أعداد 
املوظفني املشمولني باملكافأة 
وكذلك عدم تناسب التصنيف 
وفق املراتب مع املهام املوكلة 

لهم أثناء اجلائحة.

إدارة نقابــة العاملــني فــي 
وزارة الكهرباء واملاء دعيج 
العازمي من اللجنة القائمة 
على حصر أسماء املوظفني 
املســتحقني ملكافأة العاملني 
في الصفوف األمامية التمسك 
بوجهــة نظرهــا التــي على 
أساســها مت إعداد الكشوف 
األولى وعدم الرضوخ ملطالب 

ديوان اخلدمة املدنية.
وناقش الوزير م.الفارس 
خالل اجتماع مع رئيس احتاد 

الفارس: إرسال الرد وفق النظم واإلجراءات املنظمة لهذه املكافأة

د. محمد الفارس

الغريب والعازمي مراقبني للمتوسط
عبدالعزيز الفضلي

أصــدر وكيــل وزارة التربية باإلنابة 
فيصل املقصيد قرارا يقضي بندب مدير 
مدرســة طارق الســيد رجب املتوسطة 
للبنــني حمــد العازمي للعمــل بوظيفة 
مراقب للتعليم املتوسط مبنطقة اجلهراء 

التعليمية، كما أصدر املقصيد قرارا يقضي 
بندب مدير مدرسة الرجاء للبنني متوسط 
ـ ثانوي أحمد عبدالعزيز الغريب مراقبا 
للتعليــم املتوســط مبنطقــة الفروانية 
التعليمية اعتبارا من تاريخ ١٠ اجلاري، 
وذلــك بعــد اجتيازهما جلنــة مقابالت 

الوظائف اإلشرافية بنجاح.

عندمــا يتكلم فقيــه الكويت وعاملها، 
نســتمع ملا يقول ويعــرض عن الكويت 

وشعبها.
يقول الشيخ يوسف بن عيسى القناعي، 
رحمه اهللا، في كتابه «من تاريخ الكويت»: 
ألهل الكويت مناقب ميتازون بها عن غيرهم، 
وإن كانت بالد اهللا ال تخلو من الطيبني رجال 
الفضل واإلحسان، إال أن الكويتيني - نسبة 
حلالتهم املالية وقلة عددهم - يفوقون غيرهم 

في ذلك، ومن مناقبهم اجلليلة:
١ - التآلف والتوادد فيما بينهم، فكأنهم 

بيت واحد وإن اختلف اجلنس والنسب.
٢ - ال جتد التحاسد والتدابر واملشاغبات 

بينهم.
٣ - ال يجري بينهم تقاتل وال تضارب، 
وإذا جرى شيء من بعض السفهاء لم يرفع 
األمر إلى احلاكم، بل يتوسطه خيارهم ويزول 

اخلالف.
٤ - مساعدات بعضهم بعضا متواصلة، 
للمنكوبني واملعوزين من الفقراء واليتامى 
واملساكني وأبناء السبيل، وجتد املساعدات 

لهؤالء البائسني ال تنقطع يوميا.
٥ - إكرام الضيف واألجنبي، فإذا نزل 

بساحتهم ال يعد إال كواحد منهم.
٦ - منازلهم في رمضان مفتوحة إلفطار 
الصائمني من الفقراء واملساكني، وجتد الفقير 

في رمضان كالشاة في أيام الربيع!
٧ - ال جتد في الكويتي كبرياء، وال يحتقر 
الناس مهما كانت منزلته من الرفعة، وهذه 
اخلصلة الشريفة تشــمل األمير واملأمور 

وأصحاب الوظائف احلكومية.
٨ - جميع األعمــال اخليرية يعملونها 
بتكتم وال يحبون أن يطلع عليها أحد وال 
يتباهون وال يتفاخرون بهذه األعمال، بل 

تُنسى كأن لم تكن.

٭ ومضة: هذا هو الشعب الكويتي أيام زمان، 
واحلمد هللا األجيال املتعاقبة تتناقل هذا اإلرث 
اجلميل مع وجود بعض املنغصات: احلسد 
التكبر والغطرسة  الفساد استشرى،  زاد، 
زادت في بعض األحيان عن حدها ضد فئات 

تعيش بيننا في املجتمع الكويتي.

ويبقى قول الشاعر:
وإن كانت النعماء فيهم جزوا بها

وإن أنعموا ال كدروها وال كدوا
نعم، هذا ما ينطبق على الكويتي احملب 
للكويت والذي يعطي دائما صورة مشرفة 

عنها.

٭ آخر الكالم: اخلالصة أن (دستور الكويت) 
هذا، هو «ســور الكويت» عبر األزمنة وال 
يستطيع أحد مخالفته ويتساوى فيه اجلميع، 

وأثبتت األيام صدق واضعيه.

٭ زبدة احلچي: كان للعصيد شــأن عند 
األطفال في الكويت القدمية، فتراهم يغنون 

«عيّد عيّد على العصيد»!
وكانوا إذا أكلوا العصيدة مسحوا أياديهم 
في أرجلهم، وكانوا ال يستعملون (الصابون) 
بعد األكل، حيث إن الصابون لم يســتعمل 

إال بعد ظهور النفط!
اليوم احلال تغير، خاصة مع «الكورونا»، 
فجلدنا مع هذا الكم من املطهرات صار مثل 

جلد التمساح!
الزبدة: ما زال وهللا احلمد واملنة البيت 
الكويتــي يخاف (رمــي) النعمة من األكل 
الزائد في احلاويات ويحرص على إطعامها 
للمحتاجني عبر جمعيات وجلان جمع الوالئم، 
وهذه فرصة نذكر فيها حرمة رمي اخلبز 
واألكل الصالح لألكل، وعلى من يجد عنده 
فضلة طعام يعطيه ملن يحتاج إليه من إنسان 

أو حيوان، فبالشكر تدوم النعم!

٭ رثاء: خالــص العزاء ألهلنا في مملكة 
البحرين لوفاة املدرب البحريني عبدالعزيز 
صالح الصويتي الدوسري - مدرب نادي 
احملرق والرفاع الشرقي السابق، والد كل 
من: خالد - سعود - عبداهللا - أحمد - فيصل.
عّظم اهللا أجركم، وربّي يوســع مدخله 
ويكرم نزله ويجعل قبره روضة من رياض 
اجلنة، ومثواه الفردوس األعلى من اجلنة، 
رحمك اهللا أبا خالد، كان عاشــقا للكويت 
ومحبا ألهلها، ومتعاونا في كل أعمال اخلير.

في أمان اهللا..

ومضات

مناقب «الكويتيني» 
زمان!

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبد الرحمن

«األوقاف»: خطبة وصالة اجلمعة ١٥ دقيقة
شددت إدارة الشؤون الفنية في وزارة 
األوقاف، على ضرورة أال تتجاوز مدة خطبة 
اجلمعــة ١٥ دقيقة، مع مراعــاة الضوابط 

واالشتراطات الصحية في املساجد.
وقال مدير اإلدارة د.بدر الضفيري في 
تعميم على األئمة واخلطباء في الوزارة، إنه 
حرصا على سالمة املصلني ومراعاة ملصلحة 

العمل يرجى ضرورة االلتزام مبا يلي:

١ - ال تزيد مدة خطبة وصالة اجلمعة 
على ١٥ دقيقة كحد أقصى.

٢ - تنبيه املصلني على ضرورة االلتزام 
باإلرشادات الصحية التي مت تعميمها من 

قبل وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.
٣- تضمني الدعاء في خطبة اجلمعة بأن 
يرفع اهللا سبحانه وتعالى البالء والوباء 

عن البالد والعباد.

دعاة لـ«األنباء»: نكاح اُحملّلل حرام وباطل ال يحّل

ليلى الشافعي

أثارت فتــوى زواج احمللل التي أصدرتها 
دار اإلفتــاء املصرية والتــي تقول إن الزواج 
إذا كان بشــرط التحليل فهو حـــرام شــرعا 
باتفــاق الفقهاء، أمــا إذا كان منويا فقط من 
غير اشــتراط في العقد أو عنده كأن يتطوع 
شــخص من نفسه وبدون اشتراط في العقد 
ويتزوج املطلقة ثــالث طلقات ليطلقها بعد 
ذلك لتعود لزوجها األول، فإنه جائز ويكون 
العقد بذلك صحيحا، والشخص مأجور بذلك 
لقصده اإلصالح، وقد مت حـذف الفتوى بعد 
دقائـق بعد الهجوم الشديـد عـلـى عـدم صحة 
الفتـوى، فمـا رأي اساتذة الشرع بالكـويـت 
فـي هـــذا الـزواج سـواء بـشـــرط أو بـدون 

الـشـرط؟
فــي البداية، يقول د. عجيل النشــمي إن 
املطلقــة ثالثا ال حتــل لزوجهــا األول حتى 
يتزوجها رجل آخر قاصدا الزواج وال يقصد 
حتليلها كان العقد باطال وهو ملعون بإجماع 
الفقهاء لقول رسول اهللا ژ: «لعن اهللا اُحمللِل 
واُحملَلــل له» فهو زواج باطل بل لو تزوجها 
بنية حتليلها ثم بعد الدخول غير رأيه وأراد 

اســتمرار عقده لم يصح العقد أيضا ويجب 
فسخه.

فتوى صحيحة
من جهته، قال د. عبداهللا الشريكة بالنسبة 
للفتوى املنسوبة لدار اإلفتاء املصرية، ال شك أن 
هذه الفتوى صحيحة، وهي التي عليها جماهير 
أهــل العلم مــن أن نكاح التحليــل محرم وهو 
أن يتــم االتفاق بني الرجل الــذي طلق زوجته 
ثالث مرات حتى بانت منه بينونة كبرى وبني 
شخص آخر ليتزوجها، ويحللها له ،فهذا حرام 
لقول النبي ژ: «لعن اهللا اُحمللِل واُحملَلل له»، 
واختلــف الفقهاء هل يصح الــزواج لو حصل 
بهــذه الصورة أم ال ؟ واألقرب أنه ال يصح، اما 
لو أن إنسانا تطوع من تلقاء نفسه وتزوج هذه 
املــرأة التي طلقها زوجها ثالث مرات بقصد أن 
يحللهــا لزوجها دون اتفــاق بينه وبني الزوج 
املطلق وال بينه وبني املرأة، فإنه في هذه احلال 
يصح، ومنهم من نص على أنه يؤجر على هذا 
الصنيع، وبذلك يصح أن يرجع األول ملطلقته 
إذا طلقها الزوج الثاني، وهذا الكالم ليس جديدا 
مــن دار اإلفتاء، بل هــو كالم مقرر عند الفقهاء 

قدميا، رحمهم اهللا رحمة واسعة.

ويؤكد الشيخ سعد الشمري أن زواج احمللل 
حرام وباطل وهو قول عامة أهل العلم واُحمللِل 
واُحملَلل له ملعون على لســان رسول اهللا ژ، 
وســمى النبي ژ اُحملَلــل بالتيس املســتعار، 
وصورته أن يطلق الرجل زوجته ثالثا فال حتل 
له حتى تنكــح زوجا غيره ثم يطلقها ثم يريد 
إرجاعها الى ذمته ثم يأتي بآخر ليعقد عليها عقد 
زواج صوريا ثــم يطلبها ليحللها لألول، وهذا 
حرام بال شك ويعد حيلة  على احملرم حتى ولو 
نوى التحليل من غير اتفاق، ولو لم يعلم األول 
بنية الثاني، وعموما يجب على املســلم وعلى 
املسلمة أن يقفا عند حدود اهللا ويتقيا اهللا في 

جميع أمورهما، والسيما ما يتعلق بالزواج.
ويؤكد د. بسام الشطي أن الزواج باطل، وال 
يجوز التالعب بأحكام الشريعة، وهذا حرام على 

الطرفني« لعن اهللا اُحمللِل واحملَلل له». 
آثم فاعله

ويؤكد الشيخ بدر احلجرف أن زواج التحليل 
هو زواج املطلقة ثالثا لتحل لزوجها األول، وهو 
امر غير مشروع بدليل السنة واالجماع، وذلك 
ملــا رواه ابــن ماجة واحلاكم عــن حديث عقبة 
بن عامر ان رســول اهللا ژ قــال: «أال أخبركم 

بالتيس املعار»؟ قالوا: بلى يا رسول اهللا، قال: 
هو اُحمللِل، لعــن اهللا اُحمللِل واُحملَلل له» وهذا 

نص صريح لتحرميه وتأثيم فاعله. 
األعمال بالنيات

من جهته قال د. سعد العنزي: الزواج بنية 
التحليل للزوج السابق سواء كان مشروطا أو 
ال في عقد الزواج يعتبر باطال في الشرع، واذا 
نص عليه في العقد يعد مجرما أيضا في القانون 
حيث إن األصل في الزواج الدميومة واالستمرار 
دون حتديــد وقت، ال لفظا وال نية ألن األعمال 
بالنيــات، وإذا مت هذا العقــد بصيغة التحليل 
للزوج السابق فال يترتب على هذا العقد اآلثار 
الشــرعية لبطالنه، لكن إذا كانت املطلقة ثالثًا 
تزوجــت من رجل آخر من دون اتفاق للرجوع 
للزوج األول ثم ُطلقت من احلالي وأمتت العدة 
فال حرج من الرجوع للزوج السابق بعقد جديد.

ويضيف الشيخ يوسف السويلم: املقصد من 
الزواج معناه االستمرار (ومن آياته أن خلق لكم 
من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها) أي لالستقرار 
والدوام، هذا هو مقصد الزواج وأي نية أخرى 
فهي خالف املقصد والعقد واألمور مبقاصدها، 
أما اللعــب بالزواج في نيــات أخرى فهو ظلم 

وتعّد مثل من يطلق ألتفه االســباب فهو ظالم 
وجائر وســوف ينال من اهللا ما يستحق ألنه 
لعب بهذا امليثــاق الغليظ (يا أيها الذين آمنوا 
اوفوا بالعقود) والوفاء بالعقود هو ميثاق وعهد.

منكر عظيم
ويؤكد د. أحمد املال أن زواج الرجل من املطلقة 
ثالثا بقصد أن يحّلها لزوجها األول من الكبائر، 
فهو منكر عظيم لقول النبي ژ «لعن اهللا احمللل 
واحمللل له» فهو مســتحق للعنة فكيف يكون 

عمال يستحق عليه الثواب؟
من كبائر الذنوب

مــن جهته قــال د. خالد املرداس: بالنســبة 
لــزواج احمللــل للمطلقة ثالثا بقصــد ارجاعها 
لزوجهــا حيلة وليس زواجا صحيحا شــرعيا 
ُيعد مــن املنكر، ومن كبائر الذنوب التي يجب 
على السلطان تعزيره ومعاقبته، النه يتالعب 
بأحكام اهللا وشرعه، ولقد حلت على هذا الصنف 
مــن الناس لعنة النبــي ژ، على من فعل هذا 
ومن ُفعلت له «لعن اهللا احمللل واحمللل له» فإذا 
كانت اللعنة قــد أصابتها فكيف يكون له أجر 

التحليل الباطل؟

أكدوا ضرورة أن يقف  املسلم واملسلمة عند حدود اهللا ويتقيا اهللا في جميع أمورهما

د. سعد العنزي بدر احلجرفسعد الشمري د. أحمد املالد. عبداهللا الشريكة د. خالد املرداسيوسف السويلم د. بسام الشطي د. عجيل النشمي

النشمي: زواج 
ُمحرم وباطل 

حتى لو تزوجها 
بنية حتليلها

الشطي: حرام 
وتعدٍّ على 

أحكام الشريعة 
اإلسالمية

الشريكة: 
الفتوى صحيحة 

في أن نكاح 
م التحليل ُمحرَّ

السويلم: 
ظلم وتعدٍّ ألنه 
لعب بامليثاق 

الغليظ

الشمري: 
حرام ولو نوى 

التحليل من 
غير اتفاق 

املرداس: من 
كبائر الذنوب 

وعلى السلطان 
تعزيره

احلجرف: لعن 
اهللا اُحملِلل 
واُحملَلل له 

وفاعله آثم

املال: من 
الكبائر وهو 

منكر وفاعله 
مستحق للعنة

العنزي: زواج 
باطل سواء 

كان مشروطًا 
أو ال 


