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بعد زيادة عدد الناخبين بالدائرة الثالثة 15 ألف صوت

نقل األصوات . . عبث بإرادة األمة
 أحد النواب الحاليين مستأجر نصف جنوب السرة ويحول على العناوين ناخبين

نائب بالدائرة الثالثة جاء من خارجها ومعه 1800 صوت واستطاع تحويل ألف صوت ثانية خالل فترة عضويته

مدير هيئة المعلومات المدنية: نتمنى أن يكون التصويت بالبطاقة المدنية ومستعدين لذلك
كتب: مصطفى كامل 

إل��ى االنتخابات البرلمانية  فيما تستعد الساحة السياسية 
 المطالبات بضرورة 

ً
المقبلة حيث ع��ادت إلى الواجهة مجددا

وج��ود هيئة عليا لالنتخابات تتولي ك��ل االج����راءات واالم��ور 
المتعلقة بالعملية االنتخابية من بدايتها الى نهايتها، فضال 
عن أهمية معالجة خلل القيود االنتخابية، وقد اعتبرت العديد 
من االوس��اط السياسية هذه المطالبات بمثابة االستحقاقات 
ال��ع��اج��ل��ة أم�����ام ال��ح��ك��وم��ة ال���ج���دي���دة، “ب���وب���ي���ان ن���ي���وز” ت��اب��ع��ت 
ي��رص��د اآلراء عبر مواقع  ال���ذي  ال��ت��ال��ي  ف��ي التقرير  ال��م��وض��وع 

التواصل االجتماعي
البداية كانت مع مدير ع��ام هيئة المعلومات المدنية مساعد 
العسعوسي، الذي أكد عبر لقاءه في إحدى البرامج بتلفزيون 
ال���ك���وي���ت، أن����ه ي��ت��م��ن��ي أن ي���ك���ون ال��ت��ص��وي��ت ف���ي االن��ت��خ��اب��ات 
البرلمانية المقبلة بواسطة البطاقة المدنية لمنع التالعب 
إل��ى أن الهيئة اس��ت��ع��دادات لتطبيق   

ً
ال��ع��ن��اوي��ن، الف��ت��ا وتغيير 

القادمة  التصويت عن طريق البطاقة المدنية في االنتخابات 
متي تم تطبيق ه��ذه اآللية، مؤكدا أن ه��ذه الفكرة لو تم االخذ 
بها يمكن تحديد االسناد الزمني للبطاقة وذلك لمنع التالعب 

ومحاوالت تغيير العناوين قبيل االنتخابات 

بدوره قال رئيس مجلس األمة االسبق أحمد عبد 
ال��ع��زي��ز ال���س���ع���دون: “م��ط��ل��وب م���ن رئ��ي��س ال�����وزراء 
ال��ن��اس في  ال��ج��داول االنتخابية وتسجيل  إل��غ��اء 
دوائ��ره��ا االنتخابية وف��ق��ا للمعلومات المدنية، 
ف��ض��ال ع��ن م��ح��ارب��ة ال��ف��رع��ي��ات وت��ج��ري��م��ه��ا س��واء 
ال��دع��وة لالنتخابات،  ع��ق��دت ق��ب��ل أو ب��ع��د ص���دور 
وأن يكون التصويت بالبطاقة المدنية مع التأكيد 

على ضم المناطق غير المضمومة”
من جانبه قال النائب السابق أحمد نبيل الفضل: 

“بالنسبة لقرار المشاركة في االنتخابات المقبلة فانه معلق 
ب��س��ب��ب ن��ق��ل ال��ق��ي��ود االن��ت��خ��اب��ي��ة ال��ج��ائ��ر ال����ذي ي��ح��ص��ل حاليا 

بجميع دوائر الكويت االنتخابية وبخاصة الدائرة الثالثة” 
واضاف الفضل: “أن الدائرة الثالثة زادت من انتخابات مجلس 
2016 إلى انتخابات مجلس 2020 ما يقارب عن 15 ألف صوت 
من بينها 10 االلف صوت انصبوا على الحاصلين على المراكز 
م��ن االول إل��ى العشرين ب��ال��دائ��رة، وه��ذا دليل ب��ان ه��ذه القيود 

نقلت بغرض انتخابي ولم يكن مجرد تسجيل طبيعي” 
وأكد الفضل، أنه إذا لم يحل موضوع نقل القيود االنتخابية 
ال��ع��ب��ث التفكير ف��ي خ���وض االن��ت��خ��اب��ات المقبلة،  ف��ي��ك��ون م��ن 
فأحد النواب الحاليين جاء للدائرة الثالثة من أخري مختلفة 

وج��ل��ب م��ع��ه 1800 ص���وت واس��ت��ط��اع خ���الل فترة 
ع��ض��وي��ت��ه ت��س��ج��ي��ل أل���ف ص���وت اخ���ري���ن، واي��ض��ا 
ال��ح��ظ وف���از بعضوية مجلس  ن��ائ��ب أخ��ر حالفه 
األمة في الدورة الحالية ال ينتمي للدائرة الثالثة 
وقام بتأجير نصف منطقة جنوب السرة ويقوم 

بتحويل العوائل على عناوينها 
وتابع الفضل قائال: نتأمل خير في رئيس مجلس 
الوزراء الجديد الشيخ أحمد نواف األحمد الجابر 
ال��ص��ب��اح، ال���ذي ب���ادر عندما ك��ان وزي���را للداخلية 
بتشكيل لجنة عليه أن يكمل مشواره بعد أن أصبح على رأس 

السلطة التنفيذية 
أم���ا ال��ن��ائ��ب االس��ب��ق ع��ب��د ال��ل��ط��ي��ف ال��ع��م��ي��ري، أك���د أن���ه تطبيقا 
ل��ل��ت��وج��ه��ات اإلص���الح���ي���ة ال���ت���ي ج�����اءت ف���ي خ���ط���اب س��م��و ول��ي 
ال��ع��ه��د ن��ي��اب��ة ع��ن س��م��و أم��ي��ر ال��ب��الد ف��إن��ه يتعين ع��ل��ى رئيس 
القادمة عبر  ال���وزراء اإلص��الح��ي أن يضمن نزاهة االنتخابات 
إل��غ��اء م��رس��وم ال��ص��وت ال��واح��د وال����ذي يعتبر أك��ب��ر ت��دخ��ل من 
السلطة في إرادة الناخبين، ومنع الفرعيات، مع التأكيد بأن 
يكون التصويت بالبطاقة المدنية للقضاء على نقل األصوات، 

وضرورة التشديد على التصدي للمال السياسي
ت��ع��اون رئيس  ال��ح��رب��ش: “إن  وق���ال النائب السابق د. جمعان 

ب��إق��رار المفوضية العليا  ال��م��ط��ال��ب اإلص��الح��ي��ة  ال��ح��ك��وم��ة م��ع 
ل��الن��ت��خ��اب��ات، وتنظيف ال��ق��ي��ود م��ن ال��ت��زوي��ر، وت��ع��دي��ل النظام 
االن��ت��خ��اب��ي ل��ل��خ��روج م���ن ن��ف��ق ال���ص���وت ال���واح���د س��ي��وف��ر على 
ال��ك��ث��ي��ر، فحسن االخ��ت��ي��ار ال ي��ت��م ع��ب��ر قيود  ال��ك��وي��ت وشعبها 

انتخابية مزورة” 
وأك��د عضو مجلس األم��ة األس��ب��ق د. عبد الله ال��ع��رادة، أن أول 
ب����وادر اإلص����الح االن��ت��خ��اب��ي ي��ج��ب ان ت��ك��ون م��ن خ���الل ال��ق��ي��ود 

االنتخابية بأن يكون التصويت حسب البطاقة المدنية
ال��ق��ي��ود االنتخابية الب��د م��ن تصحيحها  ال���ع���رادة،  وأض���اف د. 
من التزوير االنتخابي والتالعب من خالل النقل فالتصحيح 
يكون بان تكون القيود االنتخابية وفق السكن حسب البطاقة 
المدنية، بمعنى اعتماد القيود االنتخابية من هيئة المعلومات 

المدنية، وايجاد هيئة عليا لالنتخابات
إل���ى ذل���ك ف��ق��د أك���د أس���ت���اذ ال��ق��ان��ون ال���ع���ام ف���ي ج��ام��ع��ة ال��ك��وي��ت 
د. ف���واز ال��ج��دع��ي، أن اي م��ح��اول��ة ل��ت��ع��دي��ل ال��ن��ظ��ام االن��ت��خ��اب��ي 
بمرسوم ضرورة يعد مخالفة دستورية حتى ولو كان يتعلق 
ان��ش��اء مفوضية  بالتصويت على اس��اس البطاقة المدنية او 
لالنتخابات او غيرها من البرامج ولو كانت ظاهرة االصالح 
فقد يعيدنا هذا االمر الى ابطال المجلس كما حصل مع مجلس 

٢٠١٢ الثاني بسبب مرسوم هيئة االنتخابات

مفاوضات امللف النووي اإليراني 
تستأنف اليوم في فيينا

يلتقي المفاوضون المكلفون الملف النووي اإليراني في فيينا اليوم بعد توقف 
ال��ن��ووي ووق��ف اإلج���راءات اإليرانية  استمر ألشهر في محاولة إلحياء االت��ف��اق 
المتخذة في هذا المجال. فللمرة األول��ى منذ آذار/م���ارس الماضي تلتقي فيها 
األط���راف التي ال ت��زال منضوية ف��ي ه��ذا االت��ف��اق وه��ي إي���ران وروس��ي��ا والصين 
وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بمشاركة غير مباشرة للواليات المتحدة 
ال��ذي من شأنه الحؤول دون امتالك طهران السالح  من أجل إحياء اتفاق 2015 

الذري.
ورأت المحللة في المجلس األوروبي للعالقات الدولية إيللي جيرانمايه أن هذه 
الجولة الجديدة من المفاوضات التي انطلقت في نيسان/أبريل 2021 »قد تسمح 

بتصحيح المسار وإعطاء دفع ضروري للوصول إلى خط النهاية«.
إل��ى العاصمة النمسوية، كتب كبير المفاوضين اإلي��ران��ي��ي��ن في  وف��ي طريقه 
تغريدة »أتوجه إلى فيينا للتقدم في المفاوضات )...( الكرة في ملعب الواليات 

المتحدة لتبدي نضجا وتتصرف بمسؤولية«.
وتجرى المفاوضات في قصر كوبورغ تحت إش��راف منسق االتحاد األوروب��ي 
ال��ذي ال يشارك مباشرة في  انريكي م��ورا المكلف التنسيق مع الوفد األميركي 

المفاوضات.
وينزل الموفد األميركي روبرت مالي الذي توجه إلى فيينا أيضا، في فندق آخر 
في الحي نفسه إذ أن طهران ال تريد اتصاال مباشرا مع واشنطن. وفي تغريدة 
إل��ى التخفيف م��ن التوقعات.  إل��ى فيينا سعى مالي  ف��ي طريقه  أن��ه  أعلن فيها 
ت��رح��ب بجهود االت��ح��اد  ال��والي��ات المتحدة  وأوض���ح »تطلعاتنا متأنية إال أن 
األوروب������ي وه���ي م��س��ت��ع��دة ل��م��ح��اول��ة ال��ت��وص��ل إل���ى ات���ف���اق ب��ن��ي��ة ح��س��ن��ة«. وأك���د 

»سيتضح قريبا جدا ما إذا كانت إيران مستعدة للشيء نفسه«.

أحمد الفضل: قرار المشاركة 
في االنتخابات المقبلة 

معلق بسبب نقل القيود 
االنتخابية الجائر

د. عبد اهلل العرادة: أول 
بوادر اإلصالح االنتخابي ان 

تكون القيود االنتخابية 
حسب البطاقة المدنية

أحمد السعدون: رئيس الوزراء مطالب 
بإلغاء الجداول االنتخابية وتسجيل 

الناخبين بالدوائر وفقا للمعلومات 
المدنية

عبد اللطيف العميري: لضمان نزاهة 
االنتخابات المقبلة يجب إلغاء الصوت 

الواحد والتصويت بالبطاقة المدنية 
والتصدي للمال السياسي

د. فواز الجدعي: تعديل النظام 
االنتخابي بمرسوم ضرورة يعد مخالفة 

دستورية قد يترتب عليها ابطال 
المجلس القام

د. جمعان الحربش: ُحسن االختيار ال 
يتم عبر قيود انتخابية مزورة وعلى 

رئيس الحكومة أن يتعاون مع المطالب 
اإلصالحية للخروج من نفق الصوت الواحد

• مساعد العسعوسي	
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رئيس التحرير فيحان العازمي

كتبت رنا سالم

اف��ت��ت��ح��ت م��ن��ظ��م��ة األم����م ال��م��ت��ح��دة ب��ال��ت��ع��اون م���ع ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى 
ال��وط��ن��ي لتطوير  ال��ت��رب��ي��ة وال��م��رك��ز  للتخطيط وال��ت��ن��م��ي��ة ووزارة 
ت��ح��وي��ل التعليم  ل��ق��م��ة  ال��وط��ن��ي��ة  ل��ل��م��ش��اورات  التعليم ورش����ة ع��م��ل 
ف��ي التعليم))  ال��ت��زام��ات دول��ة الكويت لقمة التحول  بهدف تحديد 
Tes ٢٠٢٢(( والتي تعقد على م��دار يومين في بيت األم��م المتحدة 
بحضور األمين العام للمجلس األعلى للتخطيط والتنمية د.خالد 
مهدي وممثل األمين العام لألمم المتحدة د.ط���ارق الشيخ وممثل 
اليونسكو لدول الخليج واليمن ومدير مكتب اليونسكو بالدوحة 
صالح خالد ونائب ممثل مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج جمانة 
الحاج وحضور الوكيل المساعد لقطاع المناهج والبحوث ومدير 

المركز الوطني لتطوير التعليم بالتكليف صالح دبشة .

تعميق الفجوات
وف���ي ه���ذا ال��س��ي��اق ، أك���د األم��ي��ن ال��ع��ام للمجلس األع��ل��ى للتخطيط 
والتنمية د.خالد مهدي أن جائحة كورونا قد تسببت في تعميق 
فجوات الملف التعليمي وأن الحلول التقليدية إلع��ادة تشكيل أية 
ف��وائ��د م��رج��وة منها ،  أي��ة  ل��ن تحصد نتائج أو  منظومة تعليمية 
 في طور االستعداد عبر المشاورات الوطنية 

ً
 إلى أننا حاليا

ً
مشيرا

لقمة تحويل التعليم ٢٠٢٢ .

تفاعل سريع
وث��م��ن م��ه��دي ج��ه��ود األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ل��ألم��م ال��م��ت��ح��دة واليونيسف 
واليونسكو للتفاعل السريع واالهتمام بملف اإلص��الح للمنظومة 
ال��وط��ن��ي لتطوير  ال��ت��رب��ي��ة وال��م��رك��ز  إل���ى وزارة  التعليمية إض��اف��ة 
 أن ال��ج��ي��ل ال��ح��ال��ي ل���ه ط��ب��ي��ع��ة خ��اص��ة ت��ح��ت��اج إل��ى 

ً
ال��ت��ع��ل��ي��م م��ب��ي��ن��ا

مفاهيم ج��دي��دة إلص���الح المنظومة التعليمية بشراكة مجتمعية 
ووطنية .

تحدي أوسع 
ال��ع��ام لألمم المتحدة د.ط���ارق الشيخ  ق��ال ممثل األم��ي��ن  م��ن جانبه 
ق���درة التعليم التقليدية   أوس���ع م��ن 

ً
أن أزم���ة التعليم تعتبر تحديا

ال��الزم��ة لألطفال والشباب للتميز  على تقديم المعرفة وال��م��ه��ارات 
ال��ي��وم وال��غ��د ، وتسعى منظمة األم���م المتحدة والجهات  ف��ي ع��ال��م 
المشاركة في قمة تحويل التعليم ١6 سبتمبر ٢٠٢٢ لتحفيز العالم 
التخاذ خطوات غير مسبوقة وحاسمة من خالل النداءات المتكررة 

والمتعددة إلعطاء التعليم األهمية القصوى.

إعادة تصور 
وأضاف الشيخ نأمل بمواكبة المستجدات وعلى رأسها قمة تحويل 
ال��ت��ع��ل��ي��م ل��ض��م��ان ال��ت��ع��اف��ي ال���ت���ام م���ن اض���ط���راب���ات ج��ائ��ح��ة ك��ورون��ا 
وتحديد التحوالت ووضع االستراتيجيات الرئيسية إلعادة تصور 
 عن رفع طموح 

ً
التعليم وضمان التمويل المستدام للتعليم فضال

أهداف التعليم الوطني ومعاييره.

إعادة تقييم
ل���دول الخليج وال��ي��م��ن وم��دي��ر مكتب  ق���ال ممثل اليونسكو  ب����دوره 
الدوحة صالح خالد أن جائحة كورونا حفزتنا على االبتكار ونحن 
 
ً
بحاجة إلع��ادة تقييم التعليم وبناء أنظمة تعليمية أكثر إنصافا
 إلى أن االستعدادات لقمة تحويل التعليم 

ً
 ومرونة ، منوها

ً
وتكيفا

على الصعيد العالمي تخلق حركة وزخ��م نحو التحول والتغيير 
إضافة إلى تجديد االلتزام بالتعليم باعتباره صالح عام بارز يهدف 
إل���ى ح��ش��د ال��ط��م��وح وال��ع��م��ل ل��ض��م��ان ال���وف���اء ب��االل��ت��زام��ات الحالية 
ف��ي التعافي وترشيد الجهود  وإع���ادة ت��ص��ور للتعليم للمساعدة 
ال��م��س��ت��دام��ة »التعليم  ال���راب���ع م��ن أه����داف التنمية  ال��ه��دف  لتحقيق 

الجيد« للجميع . 

جهود رائعة
من جهتها وصفت نائب ممثل مكتب اليونيسف بمنطقة الخليج 
جمانة الحاج جهود الجهات والمنظمات المشاركة في مشاورات 
ب�����ال��رائ��ع��ة لتحقيق أه����داف التعليم لألطفال  ت��ح��وي��ل التعليم  ق��م��ة 
وال��ش��ب��اب م��ن��وه��ة إل���ى أن ل��ك��ل ط��ف��ل ف��ي ال��ع��ال��م ال��ح��ق ف��ي التعليم 
واكتساب مهاراته األساسية لاللتحاق بالتعليم العالي وتحقيق 
ال��ع��ادل��ة وال��ن��م��و المستدام  ي��دع��م التنمية   م��ا 

ً
أع��ل��ى مستقبال دخ��ل 

ف��ي إتقان  ال��وص��ول لكل طفل وطفلة ومساعدتهم  ، م��ؤك��دة أهمية 
األساسيات حتى يتمكنوا من االعتماد على أنفسهم.

فقر التعليم زاد
ال��ح��اج أن فقر التعليم زاد بعد جائحة ك��ورون��ا بمقدار  وأض��اف��ت 
الثلث في البلدان المنخفضة ومتوسطة الدخل حيث يقدر نسبة 
7٠% م��ن األط��ف��ال ف��ي س��ن ١٠ س��ن��وات غ��ي��ر ق��ادري��ن ع��ل��ى ف��ه��م نص 
 لتقرير حديث للبنك الدولي بالتعاون مع 

ً
بسيط مكتوب وذلك وفقا
اليونسكو واليونيسف .

معالجة الخسائر
وش�����ددت ع��ل��ى أن م��ع��ال��ج��ة خ��س��ائ��ر ال��ت��ع��ل��م ت��ؤك��د ض�����رورة ال��ت��رك��ي��ز 
 م��ن التعليم ف��ي ال��م��دارس وتقييم 

ً
على إب��ق��اء الفئات األك��ث��ر ح��رم��ان��ا

مستويات التعلم بانتظام لجميع األطفال وإعطاء األولوية لتدريس 
األساسيات لتنمية المهارات وزيادة كفاءة التدريس وتطوير الصحة 

والعافية النفسية واالجتماعية لتمكين كافة األطفال من التعلم .

تسريع التحويل
من جانبها قالت مدير اليونسكو للتعليم ٢٠3٠ ماكي كاتسونو أن 
جائحة كورونا سرعت من الحاجة لتحويل التعليم بشكل مباشر 
عبر إدخال التكنولوجيا في التعليم والتعاون والمشاركة في وضع 
ال���م���دارس ب���أن يكون  ال��ش��م��ول��ي��ة ف��ي  ال��س��ي��اس��ات التعليمية و دع���م 

التعليم حق للجميع يتساوى فيه جميع الطالب .

التمويل املستدام
وأك��دت على ض��رورة دعم التمويل الكافي والمستدام لإلنفاق على 
التعليم ورفع كفاءة المعلمين وآلية التدريس مؤكدة على ضرورة 
استثمار التعليم ووضع الملف التعليمي في األولويات والتعاون 

بين المجتمع وكافة الجهات لتحقيق أفضل النتائج .

إعداد خطة
فيما أشار الممثل المقيم للبنك الدولي غسان الخوجة على أهمية 
إعداد خطة رئيسية وخطط بديلة لمواجهة المخاطر ومعظم الدول 
أغ��ل��ق��ت ال���م���دارس خ���الل ج��ائ��ح��ة ك���ورون���ا دون وج����ود خ��ط��ة بديلة 
ي��ؤك��د على ض���رورة وض��ع خطط مستقبلية لمواجهة األزم���ات  م��ا 
 إلى أن هناك ثالث توصيات صدرت بأهمية ضمان التعليم 

ً
،منوها

المستمر للجميع والتعافي المبكر من آثار جائحة كورونا.

عودة املهمشني 
ول��ف��ت ال��خ��وج��ة إل���ى أن أب���رز ال��ت��وص��ي��ات ت��رك��زت ف��ي ت��س��ري��ع إع���ادة 
التعليم بقياس الفاقد التعليمي وعودة المهمشين من ذوي اإلعاقة 
والطفولة المبكرة للتعليم والتخفيف من ح��دة ع��دم المساواة في 
ل��ل��دوام  ال��م��ن��اه��ج وزي����ادة األي����ام المعتمدة  التعليم وال��ت��رك��ي��ز ع��ل��ى 
لتقليل الفاقد التعليمي والتركيز على الصحة النفسية وتعزيز 

المهارات األساسية وتكثيف الدورات التدريبية.

جهود جبارة 
ف��ي وزارة التربية  ال��ع��ام للعلوم  أك��دت الموجه الفني   ، م��ن جهتها 
د.منى األنصاري أن وزارة التربية قامت بجهود جبارة منذ بداية 
جائحة كورونا حيث دربت عدد كبير من الطلبة على برنامج تيمز 

ال��ن��ات��ج عن  ال��ف��اق��د التعليمي   ع��ن تعويض 
ً
خ��الل أسبوعين ف��ض��ال

جائحة كورونا عبر مرحلتين األول��ى باستقطاع جزء من الحصة 
، والثانية بإطالق برنامج  الدراسية لتدريس المهارات المفقودة 

تعويض الفاقد التعليمي خالل فترة الصيف الحالية.

استمرار املشروع 
وأش���ارت األن��ص��اري إل��ى أن ١89٠ ط��ال��ب وطالبة م��ن ال��ص��ف ال��راب��ع 
االبتدائي إلى الصف الثامن المتوسط قد سجلوا في برنامج الفاقد 
 عن 59٠ معلم ومعلمة 

ً
التعليمي على مستوى دولة الكويت ، فضال

في ١٢ مركز بواقع مركزين في كل منطقة تعليمية وذل��ك من أصل 
١9٠٠ معلم ومعلمة سجلوا على موقع وزارة التربية االلكتروني 
لاللتحاق بالبرنامج ونطمح الستمرار م��ش��روع الفاقد التعليمي 

حتى الوصول إلى مرحلة التعافي من المهارات المفقودة .

الطفولة املبكرة
ف��ي منطقة الخليج  ب��رن��ام��ج تنمية الطفولة  ق��ال��ت رئ��ي��س  ب��دوره��ا 
د.تاتيانا كولن أن 95% من خاليا الطفل الدماغية تستخدم في عمر 
الخامسة وخ��الل ه��ذا العمر وم��ا قبله الب��د من تنشيط الدماغ عبر 
الحوار المتواصل والتفاعل الحركي والحسي واللغوي مع اآلب��اء 
ال��ت��دري��ب المبكر وااله��ت��م��ام بالطفولة  إل��ى أن  والمعلمين مشيرة 
المبكرة يحقق نتائج مذهلة وتطور لغوي بشكل أسرع لدى الطفل .

ونوهت إلى أن جزء كبير من ميزانية التعليم في الواليات المتحدة 
األمريكية يصرف على مرحلة الطفولة المبكرة لما لها من أهمية 
قصوى في تنمية قدرات الطفل مشددة في الوقت ذاته على ضرورة 
االعتماد على التغذية الصحية لألطفال واالبتعاد عن السكريات 
وال��م��أك��والت المشبعة بالدهون لتجنب سمنة األط��ف��ال ولتأثيرها 

على نشاط الطفل .
ال��ط��ال��ب عبدالله  ق��ال  ال��ك��وي��ت، إذ  ف��ي  وش���ارك ط��الب وزارة التربية 
ياسر الكاظمي أن المعلم المتميز هو القادر على إيصال المعلومة 
بفن و احتواء الطالب من كافة الجوانب ويوفر له بيئة صحية داخل 
المدرسة ، وللمعلم دور كبير في نجاح أو فشل العملية التعليمية 
وتسريع تفعيل رخصة المعلم وتدريبهم بشكل مستمر ويستطيع 
 إل����ى م��ك��اف��أة المعلمين 

ً
ادخ�����ال ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف���ي ال��ت��ع��ل��ي��م داع���ي���ا

أك���دت الطالبة  ،ب��دوره��ا  ال��ق��ادري��ن على خلق ط��ال��ب م��ب��دع ومتميز 
ال��ح��داد على أهمية الحفاظ على البيئة وتكثيف األنشطة  ح���وراء 

الزراعية والتوعية البيئية .
فيما أكد علي ابراهيم على ضرورة إدخال التكنولوجيا في التعليم 
ال��ت��ط��ب��ي��ق��ات المختلفة وال��ت��دري��ب المستمر باعتبارها  م��ن خ���الل 
م��س��ت��ق��ب��ل ال����ط����الب إض����اف����ة إل�����ى س���ه���ول���ة ال���ت���واص���ل ب���ي���ن اإلدارات 
إل��ى إعطاء  المدرسية والمعلمين وال��ط��الب واول��ي��اء األم��ور إضافة 
الطلبة الفرصة للمشاركة في صنع القرار، بينما أشارت زين الجدي 
إلى أهمية الدمج بين التعليم التقليدي والتعليم عن بعد مع تدريب 

الطلبة والمعلمين بشكل مستمر على مستجدات التكنولوجيا .
وشارك الطالب من ممثلي اليونسكو حول العالم ، إذ قالت الطالبة 
أيان السيد من باريس أن الجيل القادم سيحمل ثقافتنا والستمرار 
ال��ش��ب��اب خ��اص��ة وأن التعليم  ل��ص��وت  التعليم الب���د م��ن االس��ت��م��اع 
قضية خ��اص��ة بهم وبالتالي الب��د م��ن إش��راك��ه��م فيها الستمرارها 
، فيما أك��دت إلياني الهابر من لبنان على ض��رورة إش��راك الشباب 
القرار واإلج���راءات والتنفيذ لتحويل التعليم ولتوفير  في صناعة 

أفضل الحلول .
بينما أشارت الطالبة شيخة المري من المملكة العربية السعودية 
إل��ى أن خطوة قمة التحويل مهمة لسد الفجوة بين األجيال حيث 
س��ل��ط��ت ال���ض���وء ،ع���ل���ى م��خ��ت��ل��ف وج���ه���ات ال��ن��ظ��ر م���ا ي���ع���زز ال��ح��ل��ول 
المبتكرة في تحويل التعليم وأكد الطالب محمد فلفول من تونس 
على ض��رورة عدم تكرار األخطاء الماضية وإنشاء معايير اختيار 
واض��ح��ة ب��ن��اء ع��ل��ى ال��م��ه��ارات وإع���ط���اء ال��ف��رص��ة ل��ل��ش��ب��اب ليكونوا 

قادرين على تحمل المسؤولية .

الشيخ : نسعى لتحفيز 
العالم التخاذ خطوات 

غير مسبوقة وحاسمة 
استعداداً للقمة في 16 

سبتمبر

خالد: نحن بحاجة إلعادة 
تقييم التعليم وبناء 

أنظمة تعليمية أكثر 
إنصافاً وتكيفاً ومرونة

الحاج : فقر التعليم زاد 
بعد »كورونا« بمقدار 

الثلث في البلدان 
المنخفضة ومتوسطة 

الدخل

الشيخ : نأمل بمواكبة 
المستجدات لضمان 

التعافي من اضطرابات 
الجائحة

خوجة : إعداد خطة 
رئيسية وخطط بديلة 
لمواجهة المخاطر بداًل 

من إغالق المدارس

األنصاري: نطمح 
الستمرار مشروع 

تعويض الفاقد التعليمي 
حتى زوال آثار الجائحة 

على الطالب

• •د.طارق الشيخ اثناء إلقائه كلمة	 د.خالد المهدي أثناء إلقائه كلمة االفتتاح	

• إحدى الطالبات في كلمة لها حالل الورشة	 • •الطالب عبدالله الكاظمي في كلمة له خالل الورشة	 صالح دبشة ود.مثنى الرفاعي ود.خالد مهدي في مقدمة الحضور	

خالل ورشة عمل لألمم المتحدة بالتعاون مع التخطيط و التربية وتطوير التعليم استعداداً لقمة تحويل التعليم 2022

المهدي :الجيل الحالي يحتاج لمفاهيم جديدة إلصالح التعليم 
بشراكة مجتمعية ووطنية

ممثلو اليونسكو الشباب حول العالم : إصالح التعليم يتطلب مشاركة الشباب في صنع القرار 

طالب الكويت : مطلوب توصيل المعلومة بفن وإدخال التكنولوجيا للتعليم وتدريب الطلبة و المعلمين باستمرار
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رئيس التحرير فيحان العازمي

«مبارك الكبير« تفقدت 
نسب اإلنجاز في استعدادات 

العام املقبل

كتبت رنا سالم

ف��ي اط����ار االس��ت��ع��داد ل��ل��ع��ام ال���دراس���ي ال��ج��دي��د، عقد 
مدير ع��ام منطقة م��ب��ارك الكبير التعليمية باالنابة 
محمد العجمي اجتماعا موسعا مع مديري االدارات 
والمراقبين ورؤساء األقسام لبحث آخر المستجدات 
ح��ول م��ا ت��م ان��ج��ازه م��ن اس��ت��ع��دادات ال��ع��ام ال��دراس��ي 
وج���ه���وزي���ة ال�����م�����دارس، ح���ي���ث ت��ف��ق��د ال��ع��ج��م��ي ن��س��ب 
االنجاز واثنى على القائمين على لجان االستعداد 
بالمنطقة، معربا عن شكره للجميع على جهودهم 

المبذولة.

الرومي يحتفي بجائزة
 نظم املعلومات 

الجغرافية للجامعة
كتب إبراهيم سالم

ي���وس���ف  أ.د.  ال����ك����وي����ت  م�����دي�����ر ج����ام����ع����ة  اس���ت���ق���ب���ل 
 من 

ًًّ
 م��ن البرنامج اإلنشائي ض��م ك��ال

ً
ال��روم��ي وف���دا

م��دي��ر ال��ب��رن��ام��ج د. خ��ال��د ال���ه���زاع، وم��س��ت��ش��ار نظم 
ال��ع��ل��ي، ورئيسة  المعلومات الجغرافية د. ج��اس��م 
فريق نظم المعلومات الجغرافية أ.رحاب الصراف 
ح��ي��ث ق���دم���وا ل��ح��ض��رت��ه ال�����درع ال���ت���ذك���اري ال��خ��اص 
بجائزة اإلن��ج��از  ف��ي نظم المعلومات الجغرافية 
ي��وم  ل���ع���ام ٢٠٢٢ وذل�����ك ص���ب���اح   )SAG AWARD(
ال��م��واف��ق 3 أغسطس ٢٠٢٢ بمكتب مدير  األرب��ع��اء 

الجامعة في الخالدية.
اللقاء استمع مدير الجامعة لشرح مفصل  وخالل 
حول أهمية تطبيقات نظم المعلومات الجغرافية 
إل��ى جانب مهام الفريق  والخدمات التي تقدمها، 
ال��ع��ام��ل ف��ي ه���ذا ال��ح��ق��ل وم���راح���ل ع��م��ل��ه ف��ي مدينة 
��ا ج��ه��ود ال��ف��ري��ق 

ً
ص��ب��اح ال��س��ال��م ال��ج��ام��ع��ي��ة، م��ث��م��ن

 تعميق التعاون مع 
ً
وما حققه من إنجاز، ومتمنيا

األج��ه��زة واإلدارات الجامعية المختلفة لتحقيق 
االس��ت��غ��الل األم��ث��ل ل��ه��ذه ال��ت��ك��ن��ول��وج��ي��ا ف��ي خدمة 

مرتادي الحرم الجامعي الجديد.
وك�����ان�����ت م���دي���ن���ة ص����ب����اح ال����س����ال����م ال���ج���ام���ع���ي���ة ق��د 
 )Esri( حصدت الجائزة التي تقدمها شركة إزري
ال��ح��رم الجامعي الجديد  ت��م اخ��ت��ي��ار  العالمية؛ إذ 
ل��ج��ام��ع��ة ال���ك���وي���ت ك���أح���د ال���ج���ه���ات ال���ت���ي ت��م��ي��زت 
بأدائها وإنجازها في استخدام تكنولوجيا نظم 
المعلومات الجغرافية، وذلك خالل الحفل الذي أقيم 
ال��والي��ات  ف��ي  الشهر الماضي بمدينة ساندييجو 

المتحدة األميركية.

كتب: مصطفى كامل 

ف����ي إط�������ار ت��ط��ب��ي��ق ت���وج���ي���ه���ات س���م���و رئ����ي����س م��ج��ل��س 
ال�����وزراء ال��ش��ي��خ أح��م��د ن���واف األح��م��د ال��ج��اب��ر ال��ص��ب��اح، 
ب��ض��رورة التصدي للمخالفات وبسط سلطة القانون 
على الجميع دون تفرقة، دشن مدير عام بلدية الكويت 
م. أح��م��د ال��م��ن��ف��وح��ي، أم���س ال��خ��م��ي��س، ح��م��ل��ة موسعة 
بهدف الكشف على السراديب التي يتم استثمارها أو 
تأجيرها بشكل مخالف، وأس��ف��رت الحملة ف��ي يومها 
، وإخ���الء ٢٢ أخ��ري��ن بشكل 

ً
األول ع��ن إغ��الق ١5 س��رداب��ا

طوعي. 
وأوضح المنفوحي، أن الحملة التي انطلقت من منطقة 
ال��س��ال��م��ي��ة، وت���أت���ي ب��ال��ت��ع��اون م���ع ق���وة اإلط���ف���اء ال��ع��ام، 

ال��م��ح��اف��ظ��ات، وت��ب��اش��ر أع��م��ال��ه��ا على  ستشمل ج��م��ي��ع 
مدار شهرين، بمشاركة 6 فرق رقابية، بغية فرض هيبة 

القانون.
 سيتم التعامل 

ً
 م��رص��ودا

ً
وكشف أن هناك ١89 موقعا

 
ً
معها بعد توجيه إن��ذارات، ومحاضر مخالفات، مبينا
أن السراديب الصادر لها تراخيص واشتراطات خاصة 

من قوة اإلطفاء العام، غير مشمولة بتوجيه اإلنذارات.
وأف�����اد ال��م��ن��ف��وح��ي ب��أن��ه »س��ي��ت��م وض���ع ب��ل��وك ع��ل��ى كل 
صاحب العقار ال��راف��ض إلخ��الء ال��س��رداب وإع��ادت��ه إلى 
 لموقف سيارات 

ً
وضعه الطبيعي سواء كان مخصصا

أو غيرها«
أك��د رئيس قسم مخالفات محافظة حولي،  من جانبه، 
ال��ع��ام، العقيد حسين خ��ورش��ي��د، في  ف��ي ق���وة اإلط��ف��اء 

ت��ص��ري��ح م��م��اث��ل، إن ال��ح��م��الت تستهدف ال��ح��ف��اظ على 
ت��م��ت مالحظتها  ال��ت��ي  ل��ل��ح��رائ��ق  ال��ن��اس نتيجة  أرواح 

.
ً
مؤخرا

وأش��ار خورشيد إلى عدم حصول بعض المستثمرين 
ال��س��رداب كمخزن،  ال��الزم��ة الستغالل  على التراخيص 
 من أصحاب العقارات االلتزام بالتعليمات وإخالء 

ً
آمال

السراديب وإعادتها إلى وضعها الطبيعي.
ب��أن غالبية المناطق االستثمارية تحتوي على  وأف��اد 
 بأن الدور األساسي للحملة 

ً
سراديب مؤجرة، مستدركا

 ألصحاب العقارات.
ً
يعد توعويا

ت��ك��راره��ا،  ب��ع��دم  أن��ه يتم تحرير محضر مخالفة  وذك���ر 
مع ض��رورة إخ��الء ال��س��رداب المخالف، وإال يتم إغالقه 

 حال عدم االستجابة.
ً
نهائيا

189 موقع مرصود سيتم 
التعامل معها بعد توجيه 

إنذارات وحصيلة اليوم 
األول إغالق 15 سرداب 

عقيد حسين خورشيد: 
غالبية المناطق االستثمارية 
بها سراديب مؤجرة مخازن 
دون الحصول على تراخيص

تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء بالتصدي للمخالفات 

ر العين«
َّ

المنفوحي . . » حم
حملة التفتيش على »سراديب االستثماري« انطلقت من السالمية وتستمر لمدة شهرين بمشاركة 6 فرق رقابية

ات��ص��االت كثيرة من  ال��م��رزوق: تلقيت  ق��ال الخبير الفلكي عادل 
المتابعين في وسائل التواصل االجتماعي وتركزت حول اتجاه 
الرياح ونسبة الرطوبة في األسبوع المقبل، وهل ستكون عالية 
مثل األي��ام الماضية، ونبين هنا أن توقعاتنا عن حالة الطقس 

تشير في األيام المقبلة إلى احتمال أن يكون الطقس كالتالي: 
١- من يوم الجمعة 5 أغسطس إلى يوم االثنين 8 أغسطس ٢٠٢٢ 
سوف يسيطر على المنطقة منخفض جوي عميق يكون عمقه 
بين 99٠ و995 مليبار يؤدي إلى هبوب رياح بين جنوبية إلى 
جنوبية شرقية وهو ما يسمى محليا )كوس إلى كوس مطلعي( 
خ��ف��ي��ف��ة إل����ى م��ع��ت��دل��ة ال���س���رع���ة ب��ي��ن ١5 و٢5ك�������م/س وال���رط���وب���ة 

النسبية قليلة ومنخفضة وتكون بين ٢٠ و3٠%، كما يكون الجو 
صحوا وخاليا من الغيوم وح��ارا ومن المتوقع أن تكون درجة 
ال��ح��رارة خ��الل ه��ذه الفترة بين 45 و49 درج��ة مئوية في النهار 
ولكن في الليل تنخفض الحرارة قليال وتكون درجة الحرارة بين 
35 و38 درجة مئوية والبحر تكون تياراته فساد صالحة للصيد 

والموج خفيف وانسب وقت للسباحة بعد صالة العصر. 
٢- م��ن ي���وم ال��ث��الث��اء 9 أغ��س��ط��س إل���ى ي���وم ال��س��ب��ت ١٢ أغسطس 
س��ي��س��ت��م��ر ال��م��ن��خ��ف��ض ال���ج���وي وب��ن��ف��س ق���وت���ه م��س��ي��ط��را على 
المنطقة وتتحول الرياح وتكون الرياح بين شمالية إلى شمالية 
غ��رب��ي��ة م��ع��ت��دل��ة ال��س��رع��ة وت��ك��ون س��رع��ت��ه��ا ب��ي��ن ٢5 و35ك����م/س 

وال��رط��وب��ة النسبية منخفضة ج��دا وت��ك��ون بين 8 و١5%، كما 
ي���ك���ون ال���ج���و ص���ح���وا ب���ص���ورة ع���ام���ة وت��ت��خ��ل��ل��ه ب��ع��ض ال��غ��ي��وم 
المتفرقة وغير الممطرة والتي من المحتمل أن تظهر في يومي 
األرب���ع���اء وال��خ��م��ي��س ١٠ و١١ ال���ج���اري وح����ار وم���ن ال��م��ت��وق��ع أن 
تكون درجة الحرارة خالل هذه الفترة بين 45 و48 درجة مئوية 
في النهار ولكن في الليل تنخفض الحرارة قليال وتكون درجة 

الحرارة بين 33 و36 درجة. 
وال��ب��ح��ر س����وف ت��ك��ون ت���ي���ارات���ه ت���ي���ارات ال��ح��م��ل غ��ي��ر ال��ص��ال��ح��ة 
ل��ل��ص��ي��د وال���ت���ي ستستمر ح��ت��ى األرب���ع���اء ١7 ال���ج���اري وال��م��وج 

سيكون بين خفيف ومعتدل.

الخبير الفلكي عادل المرزوق: الرطوبة تنخفض
والطقس صحو وحار من اإلثنين المقبل 
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االئتمان: وظائف شاغرة 
لحديثي التخرج 

أعلن بنك االئتمان، أمس الخمٍيس، عن توافر فرص 
وظيفية، للمواطنين الكويتيين حديثي التخرج، 
م��ن ح��م��ل��ة ال��ش��ه��ادة ال��ج��ام��ع��ي��ة، وال���دب���ل���وم، وك��ذل��ك 

الثانوية. 
وب���ح���س���ب اإلع�������الن ال���م���ن���ش���ور ع���ب���ر ح���س���اب ال��ب��ن��ك 
ف���ي »ت���وي���ت���ر«، ف����إن ال���وظ���ائ���ف ال���ش���اغ���رة ال��م��ت��واف��رة 
ه���ي ل��ح��م��ل��ة ال���ش���ه���ادة ال��ج��ام��ع��ي��ة ف���ي ت��خ��ص��ص��ات، 
التمويل، والمحاسبة، وعلوم الكمبيوتر، أما حملة 
ش��ه��ادة ال��دب��ل��وم ف��ت��ت��ض��م��ن، ال��ت��م��وي��ل، ال��م��ح��اس��ب��ة، 

السكرتارية، الحاسب اآللي.
 ل��إلع��الن ف��إن ال��وظ��ائ��ف المتاحة أم���ام حملة 

ً
ووف��ق��ا

شهادة المرحلة الثانوية، فتتطلب الحصول على 
دورة كمبيوتر ال تقل مدتها عن 9 أشهر. 

ف��ي المتقدمين  ال��ش��روط المطلوب توفرها  وب��ش��أن 
إلى الوظائف، فتشمل؛ اجتياز المقابلة الشخصية، 
الحصول على الشهادة الجامعية وشهادة الدبلوم 
أو ال����دورة ف��ي أح��د التخصصات ال��م��ذك��ورة أع��اله، 
، أال 

ً
ال���ح���ص���ول ع���ل���ى ت���ق���دي���ر ام���ت���ي���از أو ج���ي���د ج�������دا

 وق���ت ص���دور 
ً
ي��ت��ج��اوز ع��م��ر ال��م��ت��ق��دم ع���ن ٢8 ع���ام���ا

اإلع��الن، أن يكون تاريخ الحصول على أخ��ر مؤهل 
دراس������ي س��ن��ة ٢٠٢١ ف��م��ا ب���ع���د، أال ي���ك���ون ق���د سبق 

للمتقدم العمل في أي جهة أخرى. 
وذكر أنه سيتم استبعاد الطلبات غير المستوفية 
أع���اله، والطلبات غير المرفقة  ال��م��ذك��ورة  ل��ل��ش��روط 
بكامل المستندات وف��ي ح��ال ع��دم التواصل يعتبر 
ل��ع��دم اكتمال المستندات أو مطابقة   

ً
الطلب الغ��ي��ا

الشروط.

إعادة محطة التحويل 
الرئيسية »الصوابر A« إلى 

الخدمة بعد عطل فني 
أعلنت وزارة الكهرباء والماء، إعادة محطة التحويل 
الرئيسية »الصوابر A« إلى الخدمة، في حين يجرى 
 إعادة التيار للمحطات الفرعية بأسرع وقت 

ً
حاليا
ممكن.

كانت المحطة خرجت عن الخدمة، في وقت سابق 
أم���س ، إث���ر ع��ط��ل ف��ن��ي ط����ارئ، م��ا أدى إل���ى ان��ق��ط��اع 
ال��ت��ي��ار ال��ك��ه��رب��ائ��ي ع���ن أج�����زاء م���ن م��ن��ط��ق��ت��ي ش��رق 
وال���ق���ب���ل���ة. ب��ح��س��ب ت���غ���ري���دة ن��ش��رت��ه��ا ال��������وزارة عبر 

حسابها في »تويتر«.

الحبس املؤبد ملصري قتل 
مواطنه في الدسمة خالل 

رمضان 2020 
ال��م��ؤب��د للمصري  ال��ح��ب��س  ال��ت��م��ي��ي��ز  أي����دت  محكمة 
 
ً
ف��ي الدسمة طعنا اب��ن جلدته ح��ارس قسيمة  قاتل 
بالسكين خالل شهر رمضان وفي ظل أزمة فيروس 

كورونا عام ٢٠٢٠، بسبب خالف على ٢٠ دينارا. 
وك��ان المتهم محمد ابراهيم أحمد ويعمل مساحا 
) مبيض محاره ( ويبلغ من العمر 3٠ عاًما، سبق 
وأن اعترف بقتل المجني عليه زينهم زكير )مصري 
الجنسية( ويبلغ من العمر 5٠ عاما ويعمل حارس 

بناية باستخدام سكين.

»الطرق« تنجز الدائري 6.5 
بأحدث املقاييس

انتهت الهيئة العامة للطرق والنقل البري من إنجاز 
م���ش���روع ال����دائ����ري 6.5 ب��ش��ك��ل ك��ام��ل ب��ع��د االف��ت��ت��اح 
األخ��ي��ر للمرحلتين السادسة والسابعة للقادمين 
 
ً
من منطقة عبدالله المبارك باتجاه صبحان، مرورا
بمنطقة الضجيج، وللقادمين من المدينة والمطار 

وصبحان باتجاه منطقة عبدالله المبارك. 
وأش�����ارت ال��م��ص��ادر إل���ى أن ال���دائ���ري 6.5 ي��ع��د أح��د 
ال��ب��الد، والمستحدث  ف��ي  الشرايين المهمة للطرق 
ب��م��ق��اي��ي��س ع��ال��م��ي��ة ل��ت��خ��ف��ي��ف ال���زح���ام ع���ن ال���دائ���ري 
ال���س���ادس، وي��ه��دف إل���ى تسهيل ال��ح��رك��ة ال��م��روري��ة 
م��ن جامعة صباح السالم وإل��ي��ه��ا، وم��ط��ار الكويت 
الدولي بعد تطويره، إضافة إلى المناطق المحيطة 

بالطريق. 
تشطيبات بسيطة

وبينت أن المشروع يحتاج الى بعض التشطيبات 
البسيطة جاٍر االنتهاء منها، مثل تركيب البالط في 
بعض المواقع، إضافة إلى أن وزارة الكهرباء والماء 
 التمديدات الكهربائية لبعض األجزاء 

ً
تجري حاليا

 
ً
المتبقية في المشروع، والتي تمت إضاءتها حاليا

بشكل مؤقت حتى تنجز الوزارة أعمالها. 
ولفتت إلى أن المشروع يبدأ من نقطة التقاطع مع 
الدائري السابع جنوب »عبدالله المبارك«، وينتهي 
عند نقطة التقاطع مع طريق الملك فيصل )طريق 
5٠(، ويتضمن المشروع إعادة تأهيل الطريق ٢.6، 
ل��ي��ص��ب��ح ب��ن��ف��س ال��م��واص��ف��ات ال��ه��ن��دس��ي��ة للطريق 
 ل��ج��ام��ع��ة 

ً
 م���ب���اش���را

ً
���ن ال���م���ش���روع م���دخ���ال 6.5، وي���ؤمًّ

ص��ب��اح ال��س��ال��م.  وأش����ارت إل��ى أن ال��ط��ول اإلجمالي 
للمشروع ١8.5 كم، ويتضمن المشروع 8 تقاطعات؛ 
إل��ى 9 جسور مشاة،  ٢ سفليين، و6 علوية، إضافة 

رت ب� 97 مليون دينار. بقيمة إجمالي للعقد قدًّ

محافظ حولي تفقد النقاط األمنية في الحسينيات 

وكيل الحرس الوطني: تسخير اإلمكانات كافة لتطوير 
الوحدات الفنية وصقل مهارات العنصر البشري 

ق���ام م��ح��اف��ظ ح��ول��ي وم��ح��اف��ظ ال��ع��اص��م��ة ب��ال��وك��ال��ة ع��ل��ي سالم 
األصفر بجولة تفقدية لعدد من النقاط األمنية في الحسينيات 
ومجالس العزاء في مناطق محافظتي العاصمة وحولي، وذلك 

لالطالع على استعدادات الجهات المعنية. 
 م����ن ال����ق����ي����ادات ال���م���ش���ارك���ة ف����ي ت��أم��ي��ن 

ً
وال���ت���ق���ى األص����ف����ر ع�������ددا

ال��م��واط��ن��ي��ن والمقيمين ب��رف��ق��ة ك��ل م��ن م��دي��ر ع���ام م��دي��ري��ة أم��ن 
محافظة العاصمة بالوكالة اللواء عبدالله الرجيب ومدير عام 
مديرية أم��ن محافظة حولي بالوكالة العميد زي��اد الخطيب، 

حيث استمع إلى شرح عن الخطة التنفيذية في المحافظتين 
ومستوى التنسيق بين القطاعات المشاركة كافة.

ال��م��واط��ن��ي��ن والمقيمين لتلمس  ال��ت��ق��ى األص��ف��ر ع���ددا م��ن  ك��م��ا 
متطلباتهم واحتياجاتهم خالل مناسبة شهر محرم. 

ووث��م��ن األص��ف��ر ال��ت��وج��ي��ه��ات ال��س��دي��دة ل��ن��ائ��ب رئ��ي��س مجلس 
ال��دف��اع ووزي��ر الداخلية بالوكالة الشيخ طالل  ال���وزراء ووزي��ر 
ب��ال��وح��دة الوطنية ونبذ   على أهمية التمسك 

ً
ال��خ��ال��د، م��ؤك��دا

كل ما من شأنه تفرقة المجتمع وشق الصف بين أبناء الوطن 

الواحد. 
وأع������رب ع���ن ت���ق���دي���ره وش���ك���ره ل��ل��ج��ه��ات ال���م���ش���ارك���ة م���ن وزارة 
الداخلية ووزارة الصحة وقوة اإلطفاء العام والمتطوعين لدى 
 
ً
ال��دف��اع المدني وتجاوبها مع المواطنين والمقيمين، مشددا
على ضرورة التعاون المشترك لحفظ األمن واالستقرار خالل 
 م��ن ال��ب��اري ع��ز وج��ل أن يحفظ الكويت 

ً
ه��ذه ال��ف��ت��رة، ومتمنيا

وشعبها في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو أمير البالد 
وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء.

أك����د وك���ي���ل ال���ح���رس ال���وط���ن���ي ال���ف���ري���ق ال���رك���ن م��ه��ن��دس ه��اش��م 
الفنية  ال��وح��دات  ك��اف��ة لتطوير  ال��رف��اع��ي »تسخير اإلم��ك��ان��ات 
وص���ق���ل م����ه����ارات ال��ع��ن��ص��ر ال���ب���ش���ري ل���الرت���ق���اء ب��ال��ع��م��ل داخ���ل 
 
ً
ال��ح��رس الوطني ودف��ع جهود إس��ن��اد أج��ه��زة ال��دول��ة، تطبيقا
ال��وث��ي��ق��ة التوجيهية ٢٠٢5 »ح��م��اي��ة وس���ن���د««، وذل��ك  أله����داف 
خ���الل اح��ت��ف��ال م��دي��ري��ة ال��خ��دم��ات ال��ف��ن��ي��ة ب��ت��خ��ري��ج 3 دورات 
لتأهيل الفنيين العسكريين وهي »ميكانيكا آليات عسكرية، 
وإن��ت��اج م��واد عسكرية، وميكانيكا لحام م��واد عسكرية« في 

مركز التدريب الفني. 
ونقل الفريق الركن الرفاعي للخريجين تحيات قيادة الحرس 
الوطني ممثلة في رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم 
العلي الصباح. وأعرب عن سعادته بعقد هذه الدورات األولى 
من نوعها في الحرس الوطني بالتعاون مع الكلية األسترالية 
في الكويت والتي تؤهل المنتسبين من خالل الدراسة النظرية 
والتدريبات العملية إلتقان استخدام األجهزة والمعدات ورفع 

قدراتهم في ممارسة الحرف الفنية بكل كفاءة واقتدار.

 إل��ى تطبيق 
ً
وك���رم وك��ي��ل ال��ح��رس ال��وط��ن��ي الخريجين، داع��ي��ا

ما اكتسبوه من خبرات فنية خالل ال��دورات في تطوير العمل 
بوحداتهم. 

وشهد الحفل المعاون للعمليات والتدريب اللواء الركن فالح 
ال��ع��م��ي��د مهندس  ل��إلس��ن��اد اإلداري  ف���ال���ح، وال���م���ع���اون  ش��ج��اع 
ال��ك��ل��ي��ة  ف����ي  ن���اي���ف ع����ص����ام، وع���ض���و م��ج��ل��س اإلدارة  ع���ص���ام 
االس���ت���رال���ي���ة ج���اس���م م��ح��م��د ال���رف���اع���ي وع�����دد م���ن ك���ب���ار ال���ق���ادة 

والضباط في الحرس الوطني.

خالل جولته في أكاديمية سعد العبداهلل للعلوم األمنية

البرجس: جهود حثيثة لقبول طلبة »الشرطة« 
زار وكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس، يرافقه عدد من القيادات 
األم��ن��ي��ة، أك��ادي��م��ي��ة س��ع��د ال��ع��ب��دال��ل��ه ل��ل��ع��ل��وم األم��ن��ي��ة، ل��الط��الع ع��ل��ى آلية 
ل��ل��دورات، التي أطلقها قطاع ش��ؤون التعليم  استكمال طلبات االلتحاق 

والتدريب للعام الدراسي الجديد. 
��د ال���ب���رج���س األك���ادي���م���ي���ة وم���راف���ق���ه���ا ال��ت��ع��ل��ي��م��ي��ة 

ًّ
ف���ي ب���داي���ة ال�����زي�����ارة، ت��ف��ق

إل��ى موجز عن نظام استكمال طلبات االلتحاق،  والتدريبية، ثم استمع 
واآللية المتبعة واإلمكانات المناسبة التي سخرتها األكاديمية الستقبال 

المتقدمين.
ر عن شكره وتقديره لقادة وضباط قطاع التعليم  وفي ختام الجولة، عبًّ
وال��ت��دري��ب ع��ل��ى م��ا ب��ذل��وه م��ن ج��ه��ود حثيثة لتسجيل وق��ب��ول ال��دف��ع��ات 

الجديدة، التي ستنضم إلى طالب األكاديمية األمنية. 
ال��ج��والت التفقدية التي يجريها الوكيل البرجس لمختلف  وت��أت��ي ه��ذه 
القطاعات األمنية لرفع ك��ف��اءة الخدمات األمنية، وتحديد االحتياجات 
الضرورية وتوفير اإلمكانات الالزمة ضمن االستراتيجية األمنية التي 

تهدف إلى االرتقاء باألداء األمني ألجهزة الوزارة.
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كشفت بيانات رسمية صادرة عن اإلدارة 
ال��ع��ام��ة ل��إلح��ص��اء، أن ع��دد ال��س��ك��ان الذين 
غ��ادروا الكويت خ��الل العام الماضي بلغ 
١48 أل���ف واف����د، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��واف��دي��ن 
٢.796 م��ل��ي��ون واف����د وواف�����دة خ���الل ال��ع��ام 
الحالي مقارنة ب�٢.944 مليون نسمة خالل 
٢٠٢١، مضيفة أن عدد الكويتيين بلغ 4٢.١ 
مليون مواطن خالل العام الحالي مقارنة 
ب���� ١.39 م��ل��ي��ون م���واط���ن ال���ع���ام ال��م��اض��ي، 
حيث شكل اإلن��اث 5١% من إجمالي عدد 
ال��س��ك��ان ف��ب��ل��غ ع��دده��ن 7١5 أل���ف م��واط��ن��ة 
مقابل 7٠5 آالف مواطن وبنسبة 49% من 
إجمالي عدد المواطنين في البالد، الفتة 
الى أن عدد إجمالي السكان بلغ 4.٢١6 في 
العام الحالي مقارنة ب� 4.336 خالل العام 

الماضي، كما أن الوافدين بلغت نسبتهم 
ف��ي الكويت  ال��س��ك��ان  66.3% م��ن إج��م��ال��ي 

مقابل 33.7% للوافدين. 
وأضافت اإلحصائية أن العدد األكبر من 
ال��م��واط��ن��ي��ن ت���ت���راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن 5 و9 
سنوات، حيث بلغ عددهم ١66.٢ ألفا، بلغ 
عدد الذكور منهم 85 ألفا مقابل 8١.٢ ألفا 
ل��إلن��اث، بينما ك��ان ع��دد ال��واف��دي��ن األكبر 
ت��ت��راوح بين 4٠ و44  للفئة العمرية التي 
عاما، حيث بلغ عددهم 4٢6.7 ألف نسمة 
ب��ل��غ ع���دد ال���ذك���ور م��ن��ه��م ٢9٠ أل��ف��ا، بينما 
بلغ عدد اإلناث ١37.3 ألفا، مشيرة الى أن 
تلك الفئة العمرية هي األكثر تواجدا في 
الكويت بإجمالي 5٠٠.5 ألف تليها الفئة 
ال��ع��م��ري��ة ال��ت��ي ت���ت���راوح أع��م��اره��م ب��ي��ن 45 

و49 عاما والتي بلغت 495.5 ألفا. 
إل���ى أن إج��م��ال��ي ع���دد المواطنين  ول��ف��ت��ت 
ال���ذي���ن ت����ج����اوزا ال����� 6٠ ع���ام���ا ب��ل��غ ع��دده��م 
١٠7.١ آالف مواطن بلغ عدد اإلن��اث منهم 
59.6 ألف مواطنة، بينما بلغ عدد الذكور 
أل��ف م��واط��ن، بينما بلغ عدد  منهم 47.4 
الوافدين الذين تجاوزوا ال� 6٠ عاما ٢54.3 
أل���ف واف����د ف���ي ال���ع���ام ال��ح��ال��ي م��ن��ه��م 65.6 
ألفا من اإلناث مقابل ١88.7 ألف وافد من 
ال��ذك��ور ليبلغ إج��م��ال��ي م��ن ت��ج��اوزا ال��� 6٠ 
من العمر 36١.4 ألفا في الكويت ليشكلوا 
ف��ي  ال����س����ك����ان  ب����ذل����ك 8.5% م����ن إج����م����ال����ي 
الكويت، مشيرة إلى أن الفئة العمرية التي 
ال��� 8٠ عاما هي األقل  تزيد أعمارهم على 
ف��ي ال��ك��وي��ت، ح��ي��ث ب��ل��غ ع���دد ال��م��واط��ن��ي��ن 

منهم ١٠.79 آالف مواطن ومواطنة مقابل 
١٠.١7 آالف وافد ووافدة ممن تجاوزوا ال� 

8٠ عاما. 
وبينت اإلحصائية أن العام الحالي شهد 
زي��ادة في نسبة المواليد بين المواطنين 
وال��ذي��ن لم تتجاوز أعمارهم عاما واح��دا 
ف��ق��ط ل��ي��ب��ل��غ إج���م���ال���ي ع���دده���م 33.8 أل��ف��ا 
ال���م���اض���ي، حيث  ال���ع���ام  أل��ف��ا  م��ق��اب��ل 3١.٢ 
يشكل اإلن��اث منهم ١6.5 ألفا مقابل ٢.١7 
ألفا للذكور، بينما بلغ عدد الوافدين لذات 
الفئة العمرية والتي تقل عن عام ١5.4 ألف 
وافد مقارنة ب� ١8.١ ألفا في العام الماضي 
ليبلغ بذلك إجمالي من تقل أعمارهم عن 
سنة واح��دة 49.3% منهم ٢5 ألفا للذكور 

و٢4.٢ لإلناث.

���ظ���ه���ر م��ع��دل 
ُ
ت��خ��ت��ب��ر م��ن��ص��ة »ت���وي���ت���ر« م���ي���زة ج����دي����دة ت

إل��ى جانب  التغريد الشهري للمستخدم على المنصة 
 
ً
إج��م��ال��ي ت��غ��ري��دات��ه ال��م��ن��ش��ورة ع��ل��ى ال���ح���س���اب، س��ع��ي��ا
ال��ن��زاع بين  لتقليل الحسابات المزيفة التي ه��ي صلب 

المنصة ورجل األعمال األميركي إيلون ماسك. 
وأرجعت الشركة الميزة التجريبية الجديدة إلى رغبتها 
في تقديم ص��ورة أوض��ح للمستخدمين ح��ول حسابات 
م��ن يتابعونهم، لتشجيعهم على التفاعل لوقت أط��ول 

على متن شبكة التغريدات.
ون���ق���ل���ت »س����ك����اي ن���ي���وز ع���رب���ي���ة« ع����ن خ��ب��ي��ر ال���ت���واص���ل 
االج���ت���م���اع���ي م��ح��م��د ال���ح���ارث���ي أن ال���س���ب���ب ي���رج���ع إل���ى 
»تهديدات رجل األعمال إيلون ماسك المستمرة للشبكة، 
والذي صرح بأن تويتر ستضطر في النهاية إلى الكشف 
ع���ن م��زي��د م���ن ال��م��ع��ل��وم��ات ح����ول ال��ح��س��اب��ات ال��وه��م��ي��ة 

والبريد العشوائي«. 
وتخوض منصة »تويتر« معركة قضائية ضد ماسك، 
ع���ل���ى خ��ل��ف��ي��ة ان���س���ح���اب���ه م����ن ص��ف��ق��ة االس����ت����ح����واذ ع��ل��ى 
المنصة ب�44 مليار دوالر، وادعائه بتقاعس الشركة عن 
تقديم بيانات حول طريقة احتساب الحسابات المزيفة، 

التي يراها كثيرة بدرجة تضر بعائد اإلعالنات. 

وف���ي 7 ي��ول��ي��و ال��م��ن��ص��رم، أع��ل��ن��ت إدارة »ت��وي��ت��ر« أن��ه��ا 
ي��وم، لتقوية  تحذف أكثر م��ن مليون حساب وهمي ك��ل 
م��وق��ف��ه��ا أم�����ام م���اس���ك، وت���زع���م ال��م��ن��ص��ة أن ال��ح��س��اب��ات 
ف��ي المئة فقط م��ن ع��دد المستخدمين  المزيفة تبلغ 5 

الذي يتابعون اإلعالنات. 

وب���ن���اًء ع��ل��ى ال��م��ي��زة ال��ج��دي��دة »س��ت��ب��دأ ت��وي��ت��ر ب��إرس��ال 
إشعارات للمستخدم في حال قل معدل مشاركاته على 
المنصة، لتذكيره بمعدل التغريدات الشهرية وحثه على 

زيادة التفاعل«. 
وعلى هذا، فإن »زيادة عدد مستخدمي تويتر النشطين 
يومًيا، هي هدف الشبكة من أي مزايا جديدة تطرحها؛ 
ألن العائد يقاس بحجم التفاعل وع��دد المستخدمين 
ال��ن��ش��ط��ي��ن خ�����الل ال���س���اع���ة وع���ل���ى م������دار ال����ي����وم م��ق��اب��ل 
ع����دد ال��م��ش��ت��رك��ي��ن ب��ال��م��ن��ص��ة، وم����ن ث���م ي���ق���وي ن��م��وذج 
أع��م��ال��ه��ا ال��رب��ح��ي ال��ق��ائ��م ع��ل��ى ال��ع��ائ��د م���ن اإلع���الن���ات، 
وخ��ص��وص��ا أن تويتر يعاني م��ن ضعف وص���ول فئات 
إل��ى منصاته على خ��الف فيسبوك األك��ث��ر جذًبا  معينة 

للمستخدمين«. 
وبلغ عدد مستخدمي »تويتر« النشطين يوميا ٢37.8 
م���الي���ي���ن م���س���ت���خ���دم، ف����ي ح���ي���ن ب���ل���غ ع������دد م��س��ت��خ��دم��ي 

فيسبوك ١.93 مليار مستخدم نشط يوميا. 
وأظ��ه��رت دراس��ة أج��راه��ا معهد »Pew« البحثي في عام 
٢٠١9، أن ١٠ ف��ي ال��م��ئ��ة ف��ق��ط م��ن م��س��ت��خ��دم��ي »ت��وي��ت��ر« 
مسؤولون عن 8٠ في المئة من التغريدات، في حين بلغ 
متوسط التغريد بين المستخدم العادي مرتين شهرًيا.

غوتيريس: ارتفاع أسعار الطاقة وغزو أوكرانيا.. فاقما معيشة مئات الماليين حول العالم 
قال األمين العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إن االرتفاع 
الهائل في أسعار الطاقة فاقم من األزمة الوجودية المتمثلة في 
تكلفة المعيشة لمئات الماليين من األشخاص حول العالم مع 

استمرار اندالع الحرب الروسية في أوكرانيا. 
ج���اء ذل���ك ف��ي كلمة أل��ق��اه��ا غ��وت��ي��ري��س أث��ن��اء تقديمه الموجز 
الثالث من مجموعة االستجابة لألزمة العالمية في شأن الغذاء 
وال��ط��اق��ة والتمويل التي تأسست استجابة لتداعيات الغزو 

الروسي ألوكرانيا.
وأش���ار إل��ى أن األرب���اح المجمعة التي حققتها كبرى شركات 
الطاقة ف��ي ال��رب��ع األول م��ن ه��ذا ال��ع��ام بلغت م��ا يقرب م��ن ١٠٠ 
مليار دوالر وح��ث الحكومات على ف��رض ض��رائ��ب على هذه 

»األرب���اح المفرطة« واستخدام األم��وال التي يتم جمعها لدعم 
األشخاص األكثر ضعفا خالل هذه األوقات الصعبة. 

وش����دد ع��ل��ى ض�����رورة أن ت��ك��ون ال��س��ي��اس��ات ج���اه���زة وم��ت��اح��ة 
بسهولة لتشمل تدابير الحماية االجتماعية للمتضررين من 

االنتقال والمواد الالزمة لدعم مصادر الطاقة المتجددة. 
وتوقع االمين العام لألمم المتحدة ح��دوث موجة اضطرابات 
اقتصادية واجتماعية وسياسية ح��ول العالم إذ أن »نتائج 
الحرب التي يشنها الجيش الروسي في أوكرانيا امتدت إلى 
خ���ارج ح���دود ه��ذا البلد وفاقمت أزم���ة ال��غ��ذاء وأس��ع��ار الطاقة 

والديون والثقة خاصة في الدول النامية«. 
وح���ذر م��ن أن العديد م��ن ال���دول ال��ت��ي ت��غ��رق ف��ي ال��دي��ون وغير 

القادرة على توفير األم��وال فيما هي تكافح للخروج من أزمة 
وباء كورونا قد تصل إلى حافة االنهيار. 

وأك�����د ال���ح���اج���ة إل����ى »ت���س���ري���ع االن���ت���ق���ال إل����ى م���ص���ادر ال��ط��اق��ة 
المتجددة وال��ت��ي ف��ي معظم ال��ح��االت ه��ي أرخ���ص م��ن ال��وق��ود 
األحفوري إضافة إلى إيجاد التمويل الخاص متعدد األطراف 

لالنتقال إلى الطاقة الخضراء وتوسيع نطاقها«. 
وبحسب الموجز فإن الحكومات تحتاج إلى الحيز المالي لدعم 
الفئات السكانية األكثر ضعفا بهدف تجنب تفاقم مستويات 

االفتقار إلى الطاقة أو فقدان الوصول إلى الطاقة تماما. 
ويأتي الموجز في أعقاب اتفاقية مبادرة حبوب البحر األسود 
التاريخية بين األمم المتحدة وروسيا وتركيا واأوكرانيا والتي 

يسمح بموجبها بالشحن ال��ت��ج��اري للحبوب إل���ى األس���واق 
العالمية من موانئ أوكرانيا على البحر األسود. 

ورأى الموجز أن حرب أوكرانيا وما تسببت به من أزمة عالمية 
تعد تذكيرا صارخا بالحاجة إل��ى تحقيق المرونة في مجال 
الطاقة وإعطاء دفع أقوى لجهود االنتقال إلى الطاقة المتجددة. 
وش���دد على ض����رورة اس��ت��خ��دام ال��س��ي��اس��ات وت��داب��ي��ر الحماية 
ق��ص��ي��رة األج�����ل ل��ل��ت��خ��ف��ي��ف م���ن ح����دة األزم������ة أم����ا ع��ل��ى ال��م��دى 
المتوسط إل��ى الطويل فينبغي ال��دف��اع ع��ن الطاقة المتجددة 
لتحقيق األهداف الالزمة للوصول إلى صافي انبعاثات صفري 
ومعالجة فقر الطاقة وتعزيز وتنويع مزيج الطاقة العالمية 

األمر الذي يتطلب زيادة كبيرة في االستثمار العالمي.

سعر صرف الدوالر األميركي يستقر 
عند 0.306 دينار كويتي 

اس��ت��ق��ر س��ع��ر ص����رف ال������دوالر األم���ي���رك���ي أم����ام ال���دي���ن���ار ال��ك��وي��ت��ي ام��س 
ال��خ��م��ي��س ع��ن��د م��س��ت��وى ٠.3٠6 دي��ن��ار ف��ي ح��ي��ن ان��خ��ف��ض س��ع��ر ص��رف 
ال��ي��ورو بنسبة ٠.٢٠ في المئة لمستوى ٠.3١١ دينار مقارنة بأسعار 

أمس األول األربعاء.
وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه اإللكتروني 
ف��ي المئة  ان��خ��ف��ض بنسبة ٠.٢٠  إن س��ع��ر ص���رف الجنيه اإلس��ت��رل��ي��ن��ي 
ال��ى مستوى ٠.37٢ دينار والفرنك السويسري بنسبة ٠.64 في المئة 
الياباني عند مستوى  الى مستوى ٠.3١9 دينار في حين استقر الين 

٠.٠٠٢٢ دينار. 
يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط 

أسعار العملة لليوم وال تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية

النفط الكويتي يرتفع ليبلغ 105.94 
دوالر للبرميل 

ارتفع سعر برميل النفط الكويتي 3٢ سنتا ليبلغ 94ر١٠5 دوالر للبرميل 
في تداوالت يوم أمس األول األربعاء مقابل 6٢ر١٠5 دوالر للبرميل في 
تداوالت يوم الثالثاء وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية. 
وفي األسواق العالمية انخفضت العقود اآلجلة لخام برنت 76ر3 دوالر 
لتبلغ 78ر96 دوالر للبرميل كما انخفضت العقود اآلجلة لخام غرب 

تكساس الوسيط األمريكي بنفس المقدار لتبلغ 66ر9٠ دوالر. 

»البورصة« تنهي تعامالت األسبوع 
على ارتفاع.. والسيولة 30.8 مليون 

دينار 
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها أمس الخميس على ارتفاع مؤشرها 
العام 5.7 نقطة ليبلغ مستوى 773٢.75 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت ٠.٠7 

في المئة. 
وتم تداول ١٢3.9 مليون سهم عبر 7593 صفقة نقدية بقيمة 3٠.8 مليون 

دينار »نحو ١٠١.6 مليون دوالر«. 
ال��س��وق الرئيسي 6.١9 نقطة ليبلغ مستوى 74.587١  وارت��ف��ع م��ؤش��ر 

نقطة بنسبة ارتفاع بلغت ٠.١١ في المئة من خالل تداول
8٠.3 مليون سهم عبر 35٠5 صفقات نقدية بقيمة 9.5 مليون دينار 

»نحو 3١.3 مليون دوالر« 
كما ارتفع مؤشر السوق األول 5.6 نقطة ليبلغ مستوى 86٢6.96 نقطة 
بنسبة ارتفاع بلغت ٠.٠7 في المئة من خالل ت��داول 43.6 مليون سهم 

عبر ٢١١3 صفقة بقيمة ٢١.3 مليون دينار »نحو 7٠.٢ مليون دوالر«. 
في م��وازاة ذلك انخفض مؤشر »رئيسي 5٠« ١.١ نقطة ليبلغ مستوى 
6١63.39 نقطة بنسبة انخفاض بلغت ٠.٠٢ في المئة من خالل تداول 
64.8 مليون سهم عبر ٢733 صفقة نقدية بقيمة 8.8 مليون دينار »نحو 

٢9 مليون دوالر«.

»أجيليتي«: توقعات باكتمال صفقة 
»مينزيز« 

 
ً
 جديدا

ً
أعلنت شركة »أجيليتي« للمخازن العمومية المدرجة، تطورا

بخصوص توصية لعرض نقدي لشركة »جون مينزيز«؛ فبعد الحصول 
على موافقة مساهمي »مينزيز« في يونيو الماضي بخصوص العرض، 
واستيفاء الشروط المتعلقة باالستثمار األجنبي المباشر، وموافقات 
ف���إن المحكمة  ال��م��ن��اف��س��ة؛  ال��ج��ه��ة المختصة بمنع االح��ت��ك��ار وح��م��اي��ة 

المختصة وافقت على وقف نظام األسهم العادية واألسهم الممتازة.
وأوض��ح��ت ال��ش��رك��ة أن ذل���ك اإلج����راء يعتبر خ��ط��وة مهمة ف��ي إج����راءات 

الصفقة. 
وتوقعت »أجيليتي« تعليق إدراج األسهم العادية والممتازة ل�«مينزيز« 
 م��ن ال��س��اع��ة 7:3٠ 

ً
ف��ي ق��ط��اع اإلدراج المميز ف��ي ب��ورص��ة ل��ن��دن اع��ت��ب��ارا

ص��ب��اح أم����س؛ ث���م إل���غ���اء إدراج األس���ه���م ال���ع���ادي���ة وال��م��م��ت��ازة ال��خ��اص��ة 
بالشركة في القائمة الرسمية وإيقاف قبولها للتداول في بورصة لندن 

 من اليوم في نفس الموعد.
ً
اعتبارا

البنك املركزي الروسي يعتمد 
إجراءات للتخلي عن الدوالر واليورو 

اعتمد البنك المركزي الروسي إجراءات التخلي التدريجي عن استخدام 
العمالت األجنبية، وفي هذا اإلطار سيتم اتخاذ تدابير إضافية لتقليل 
ب��ال��دوالر وال���ي���ورو، وف��ق م��ا ذك���ره م��وق��ع روسيا  العمليات المصرفية 

اليوم. 
وج���اء ذل���ك ض��م��ن ت��ق��ري��ر لبنك روس��ي��ا )ال��ب��ن��ك ال��م��رك��زي ال���روس���ي( عن 

تطوير السوق المالية في روسيا في ظل العقوبات الغربية. 
وقال المركزي الروسي في التقرير: »في ظل الظروف الحالية، يبدو أن 
ال��دول غير الصديقة في مجرى  التخلي التدريجي الستخدام عمالت 
دوران المدفوعات الداخلية والخارجية أمر حتمي. وسيساعد المركزي 
في تسريع عملية خفض حجم العمليات المصرفية )بالدوالر واليورو( 

من خالل إدخال إجراءات تنظيمية إضافية«. 
وي��ن��ص��ح ال��م��رك��زي ال���روس���ي ال��ح��ك��وم��ة ب���إص���دار ت��وج��ي��ه��ات للشركات 
المملوكة للدولة بشأن تحويل األم��وال التي تملكها من عمالت الدول 

غير الصديقة )الدوالر واليورو( إلى عمالت دول أخرى. 
ومنذ فبراير الماضي، ب��دأت دول غربية في تجميد األص��ول األجنبية 
للبنوك الروسية، وكذلك الحد من عمليات البنوك الروسية المرتبطة 
بالعمالت االحتياطية الرئيسية في العالم، وأش��ار المركزي الروسي 
إلى أن هذه العمالت أصبحت »سامة« الستخدامها في معامالت الدفع 

الدولية والمحلية.

منهم 1.42 مليون مواطن.. و96 ألفاً من الكويتيين والمقيمين تجاوزت أعمارهم 70 عاماً 

سكان الكويت 4.2 ماليين و255 ألف وافد فوق الـ 60 

 
ً
»تويتر« تختبر ميزة تستهدف المستخدم الخامل شهريا
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رئيس التحرير فيحان العازمي

الكويت يلتقي العين وديًا  
يخوض الكويت اليوم مباراته الودية الثانية في معسكره 
ف��ي النمسا، وذل���ك عندما يلتقي العين  التدريبي المقام 
اإلماراتي الذي يعسكر هو اآلخر هناك استعدادا للموسم 
الجديد. وخسر األبيض مباراته الودية األولى أمام فريق 
ال��ف��ري��ق الوحيد  م���الدا بوليسالف التشيكي ١-3 وس��ج��ل 
في ذلك اللقاء مهاجمه التونسي طه الخنيسي. ويواصل 
الفريق تدريباته اليومية على فترتين تحت قيادة مدربه 

الكرواتي روديون غاسانين »رادان«. 
الرائد   السبت فريق 

ً
من جانب آخ��ر، يلتقي السالمية غ��دا

ال���س���ع���ودي ف���ي م���ب���اراة ودي����ة ب��ت��رك��ي��ا ض��م��ن اس���ت���ع���دادات 
الفريقين للموسم الجديد. وتعادل السماوي في المباراة 
ال���ودي���ة األول�����ى ال��ت��ي ج��م��ع��ت��ه م���ع األه���ل���ي ال��س��ع��ودي ١-١ 
االثنين الماضي وسط رضا كبير من الجهاز الفني الذي 
يقوده المدرب الوطني محمد إبراهيم. وشهدت المباراة 
م��ش��ارك��ة ال���واف���د ال��ج��دي��د ل��ل��س��م��اوي ال��ع��راق��ي آس���و رستم 

والذي سجل هدف الفريق الوحيد في ذلك اللقاء.

الشطي يشيد بالتزام الالعبين 
في المعسكر 

أش��اد م��درب القادسية ناصر الشطي، بتجهيزات األصفر 
ف��ي مدينة 6 أكتوبر،  ال��م��ق��ام حاليا  ال��ق��اه��رة،  ف��ي معسكر 
إل��ى أن خطة التجهيز للموسم الجديد تسير في  مشيرا 
طريقها الصحيح. وك��ان القادسية قد تعادل سلبًيا أمام 
السكة ال��ح��دي��د، ف��ي أول��ى م��واج��ه��ات الفريق ف��ي معسكره 
ال��خ��ارج��ي، ف��ي ح��ي��ن تنتظره 3 م��واج��ه��ات، ح��ت��ى ع��ودت��ه 
ل��ل��ك��وي��ت م��ن��ت��ص��ف أغ���س���ط���س ال���ح���ال���ي. وأش�������اد ال��ش��ط��ي 
ف��ي ت��ص��ري��ح ل��م��وق��ع ال��ن��ادي ال��رس��م��ي، ب��ال��ت��زام الالعبين، 
ال��ودي��ة، معربا  وجديتهم في التدريبات، وخ��الل المباراة 
عن تفاؤله بشأن الوصول للجاهزية المطلوبة قبل بداية 
ال��م��وس��م ال��ج��دي��د. واع��ت��ب��ر م����درب ال��ق��ادس��ي��ة أن ال��ت��ع��ادل 
أم��ر مقبول وس��ط جاهزية  ال��ح��دي��د،  أم���ام السكة  السلبي 
كبيرة للفريق المصري على المستوىين البدني والفني. 
وش��دد الشطي على أن فريقه حقق االس��ت��ف��ادة المطلوبة 
أف��ض��ل خالل  ال��ح��دي��د، وتبشر بمستوى  م��ن ودي���ة السكة 
ال��م��ب��اري��ات ال��م��ت��ب��ق��ي��ة. ف��ي س��ي��اق م��ت��ص��ل واص����ل األص��ف��ر 
تدريباته في المعسكر التدريبي، بواقع تدريب صباحي، 
اللياقة البدنية، وآخ���ر مسائي،  انحصر على رف��ع م��ع��دل 
شمل تقسيمة بين الالعبين، ح��رص فيها الجهاز الفني 
على توجيه الالعبين. جدير بالذكر أن القادسية سيواجه 
الساحل في مستهل مشواره في الدوري الممتاز، يوم ٢6 

أغسطس الحالي.

»شباب السلة« أمام السعودية 
في نصف نهائي »الخليجية«

يقف منتخب كرة السلة للشباب على بعد بعد خطوة من 
المباراة النهائية للبطولة الخليجية للشباب المؤهلة الى 
نهائيات كأس آسيا، وذلك عندما يواجه نظيره السعودي 
عصر اليوم في الدور نصف النهائي للبطولة التي تختتم 
. ويلعب في نصف النهائي اآلخ��ر اليوم 

ً
في اإلم���ارات غ��دا

أيضا المنتخب القطري مع نظيره البحريني.
ف��ي المركز  ال���دور الثاني بحلوله  إل��ى  وك��ان األزرق تأهل 
الثالث بعد تغلبه على المنتخب االم��ارات��ي المستضيف 
ال�����دور  ال���ج���ول���ة األخ�����ي�����رة  م����ن  ف����ي  ام�����س  39-37 أول م����ن 
ف��أن اصحاب المركزين   لنظام البطولة 

ً
التمهيدي.ووفقا

ال���ث���ان���ي وال����ث����ال����ث ي��ل��ت��ق��ي��ان ف����ي ال�������دور ن���ص���ف ال��ن��ه��ائ��ي 
ال���دور الثاني وال���ى نهائيات كأس  ال��ى  وسيتأهل الفائز 

آسيا التي ستقام في طهران اواخر الشهر الجاري.
وتكتسي مواجهة األزرق مع السعودية اليوم أهمية كبيرة 
 لتقارب مستوياتهما اذ التقى الفريقين في 

ً
للطرفين نظرا

البطولة العربية التي اقيمت في القاهرة قبل اسبوعين 
وانتهت بفوز األزرق قبل أن يتثار األخضر منه قبل خمسة 
ايام في الدور التمهيدي لذا من المتوقع ان تشهد مباراة 

منافسة كبيرة بين الطرفين.
من جانب آخ��ر، ح��دد اتحاد ك��رة السلة تاريخ ٢3 أكتوبر 
موعدا النطالق منافسات الموسم الجديد باقامة مباراة 
كأس السوبر التي ستجمع الكويت بطل الدوري والكأس 
ووصيفه كاظمة. كما حدد االتحاد ٢6 أكتوبر موعدا لبدء 
ال��م��راح��ل  ال��درج��ة االول فيما ستنطلق م��س��اب��ق��ات  دوري 

السنية في األسبوع األول من الشهر ذاته.
ون��ظ��را الن��س��ح��اب ن��ادي��ا ب��رق��ان وال��س��اح��ل م��ن منافسات 
الدرجة األول��ى الموسم المقبل قرر االتحاد اعتماد نظام 
 نظام 

ً
دوري ال��دم��ج م��ن دور واح���د ع��ل��ى أن ي��ح��دد الح��ق��ا

ال�����دور ال��ث��ان��ي م���ن ال��ب��ط��ول��ة. وس��ي��ش��ه��د ال��م��وس��م المقبل 
مشاركة محترفين اثنين داخل الملعب مع كل فريق، كما 
مدد االتحاد فترة تثبيت الالعبين في سجالته لغاية ١8 
ف��ت��رة تسجيل الالعبين  ال��ح��ال��ي وعليه ستبدأ  أغسطس 

االولى االحد ٢١ أغسطس وتستمر لغاية ٢٠ أكتوبر.

العربي وكاظمة يعززان 
صفوفهما في »اليد« 

تعاقد نادي كاظمة مع العبي كرة اليد التونسيين محمد 
رض����ا ف����راد وأن�����ور ب���ن ع��ب��دال��ل��ه ل��ت��دع��ي��م ص��ف��وف ال��ف��ري��ق 
ال��الع��ب��ان الموسم الماضي  ف��ي الموسم المقبل. وخ���اض 
ف���ي ص��ف��وف ال��س��ال��م��ي��ة ق��ب��ل أن ي��ن��ج��ح ك��اظ��م��ة ف���ي الظفر 

بخدماتهما استعدادا للموسم المقبل.
ويعتبر الالعبان من أبرز العناصر المحترفة في الدوري 
الموسم الماضي وهما قدما مع السالمية عروضا قوية 
ساهمت في احتالل الفريق مراكز متقدمة في البطوالت 
ال��م��ح��ل��ي��ة وال��خ��ارج��ي��ة. وي��ط��م��ح ال��ب��رت��ق��ال��ي إل���ى ال��دخ��ول 
بقوة إلى الموسم المقبل والمنافسة على جميع األلقاب 
المحلية. م��ن جهته، ض��م ال��ن��ادي ال��ع��رب��ي الع��ب ك��رة اليد 
ال��ت��ون��س��ي أس��ام��ة ال��ج��زي��ري ل��ت��دع��ي��م ص��ف��وف ال��ف��ري��ق في 
ال��ق��ادم من  ال��ج��زي��ري )٢9 س��ن��ة(  الموسم المقبل. ويعتبر 
األهلي المصري اضافة هامة لألخضر في الموسم المقبل 
إل��ى جانب تمتعه  لما يتميز به الالعب من خبرة طويلة 
ف��ي اللعبة. وس��ب��ق للجزيري أن لعب مع  بفنيات مميزة 
منتخب تونسي في بطولة كأس العالم ٢٠١9 كما شارك 
ف��ي ال��ع��دي��د م��ن ال��ب��ط��والت ال��دول��ي��ة واح����رز ع���دة ان��ج��ازات 
ف��ردي��ة وج��م��اع��ي��ة. وي��س��ع��ى األخ��ض��ر إل���ى ت��دع��ي��م صفوفه 
بأفضل صورة من أجل المنافسة بقوة في الموسم المقبل.

ال��دوري  ال��دف��اع عن لقبه في   بايرن ميونيخ حملة 
ًّ

يستهل
ال��ي��وم على أرض أينتراخت فرانكفورت المتوج  األل��م��ان��ي 
بالدوري األوروب��ي »يوروبا ليغ«، محاواًل تعويض رحيل 
اف���ه ال��ب��ول��ن��دي ال��ف��ذ روب����رت ل��ي��ف��ان��دوف��س��ك��ي ب��ت��ع��اق��دات  ه���دًّ

صلبة.
وب�����م�����وازاة م���ش���ارك���ة خ��م��س��ة ف�����رق م����ن أل���م���ان���ي���ا ف����ي دوري 
أبطال أوروب��ا للمرة األول��ى على اإلط��الق هذا الموسم )مع 
 
ً
فرانكفورت بطل الدوري األوروب��ي(، ال يزال بايرن مرشحا

 للظفر بلقبه الحادي عشر على التوالي.
ً
كبيرا

وف��ي حين يستهل بايرن م��ش��واره في ال���دوري المحلي من 
ا في 357 مباراة 

ً
ال��ذي سجل 344 هدف دون ليفاندوفسكي 

ف��ي جميع ال��م��س��اب��ق��ات خ���الل ث��م��ان��ي س��ن��وات م��ع العمالق 
البافاري، تمكن فريق المدرب يوليان ناغلسمان من افتتاح 
الموسم بلقب ك��أس السوبر المحلية بفوزه على اليبزيغ 
5-3 ال��س��ب��ت ال��م��اض��ي، ف��ي م��ب��اراة ش��ه��دت تسجيل خمسة 

العبين مختلفين.
ورأى الرئيس التنفيذي لبايرن أوليفر كان أن ضمًّ المهاجم 

ة  ق��وًّ السنغالي س��ادي��و مانيه م��ن ليفربول سيكون ورق���ة 
ل��ه��ج��وم ال���ف���ري���ق، ح��ي��ث ل���ن ي��س��ت��ط��ي��ع ال���خ���ص���وم ت���وق���ع ما 
سيفعله في أي م��ب��اراة. وش��رح ك��ان عقب ف��وز بايرن للمرة 
العاشرة بالسوبر »يمكنك أن ترى عدد الفرص التي أتيحت 
ال��ت��ي نستطيع  ال��ت��ش��ك��ي��الت المختلفة  ل��ل��ت��ق��دم، وع����دد  ل��ن��ا 
اس��ت��خ��دام��ه��ا، وق���درت���ن���ا ع��ل��ى م��ف��اج��أة ال���خ���ص���وم«. وف��ي��م��ا 
ف��ي تسجيل األه�����داف، سيكون  ب��اي��رن  ي��ع��ان��ي  ُيستبعد أن 
أداؤه الدفاعي عرضة لالختبار. وعمد بايرن الى ضمًّ قلب 
الدفاع الهولندي ماتيس دي ليخت من يوفنتوس اإليطالي 
ب��ه��دف تدعيم خ��ط الظهر ال���ذي ل��م يكن ف��ي أف��ض��ل أح��وال��ه 
 المثال األكبر جاء قبل أيام معدودة، 

ًّ
الموسم الماضي. ولعل

حيث تلقى الفريق البافاري ثالثة أهداف في الشوط الثاني 
 
ً
من مباراته امام اليبزيغ، مما يفرض على ناغلسمان عمال

 ف��ي ه��ذا ال��م��ج��ال. وك��م��ا ج��رت ال��ع��ادة ف��ي المواسم 
ً
إض��اف��ي��ا

الماضية، سيكون بوروسيا دورتموند في طليعة منافسي 
اللقب. وبعد تلقيه  ق��درة على تجريده من  بايرن وأكثرهم 
ف��ي الموسم الماضي، أي أكثر م��ن أي فريق آخر  ��ا 

ً
5٢ ه��دف

��ص دورت���م���ون���د من 
ًّ
ف���ي ال��ن��ص��ف ال��ع��ل��وي م���ن ال��ت��رت��ي��ب، ق��ل

قيوده في االنتقاالت، ليضم قلب دف��اع المنتخب األلماني 
نيكو شلوتربيك ونيكالس زوله من فرايبورغ وبايرن على 

التوالي.
ر كريم أدييمي القادم من فريق ريد بول 

ًّ
في الهجوم، سيوف

س��ال��زب��ورغ ال��ن��م��س��وي ت��ه��دي��دا ع��ل��ى ج��ه��ة األج��ن��ح��ة وال��ت��ي 
خسرت فعالية كبيرة في دورتموند منذ رحيل اإلنكليزي 
جايدون سانشو عام ٢٠٢١، بينما تم استقدام العب الوسط 

الدفاعي التركي صالح أوزكان.
ف��إن أكبر ش��ك بالنسبة لدورتموند سيكون في  وم��ع ذل��ك، 
الهجوم، حيث سيغيب العاجي سيباستيان هالر، القادم 
من أياكس الهولندي ليحل مكان النروجي إرلينغ هاالند 
الُمنتقل إلى مانشستر سيتي االنكليزي في الصيف، لفترة 
غير مؤكدة بسبب تشخيص إصابته بسرطان الخصية. 
ون���اش���د ال���م���دي���ر ال���ري���اض���ي ال���ج���دي���د س��ي��ب��اس��ت��ي��ان كيهل 
المشجعين إلظهار »القليل من الواقعية« في السعي وراء 

اللقب األول منذ عام ٢٠١٢.

أرسنال وباالس يفتتحان الدوري االنكليزي.. الليلة

بايرن يدافع عن لقبه بمواجهة فرانكفورت

أعلن النادي العربي عن التعاقد مع المهاجمين النيجيري كينغسلي ايدو 
الليبيين  والعاجي المين دياكيتي، ليكمل بذلك عقد محترفيه إلى جانب 
ال��س��ن��وس��ي ال���ه���ادي وم��ح��م��د ص��ول��ة وال���ج���زائ���ري ط����ارق أب���و ع��ب��ط��ة. وأع��ل��ن 
 
ً
النادي عن الصفقتين عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر أمس مرحبا

ب��ال��واف��دي��ن ال��ج��دي��دي��ن ال��ل��ذي��ن سينضمان إل��ى معسكر ال��ف��ري��ق ال��م��ق��ام في 
 .

ً
تونس حاليا

( أن م��ث��ل أن���دي���ة ال��ت��رج��ي وال��ص��ف��اق��س��ي 
ً
وس��ب��ق ل��ل��ن��ج��ي��ري إي����دو )٢6 ع���ام���ا

التونسيين، وال��ع��روب��ة اإلم��ارات��ي والنجف ال��ع��راق��ي، ول��وب��ي س��ت��ارز وصن 
شاين وغيتواي النيجيرية. وتألق الالعب في المالعب التونسية حيث توج 
بلقب الدوري مرة والكأس مرتين، ومثل المنتخب النيجيري في مباراتين 

دوليتين. 
أما العاجي دياكيتي الذي يجيد اللعب في مركز الجناح، فمثل أكثر من ناد 
مغربي مثل مولودية وجدة، والفتح الرباطي، والدفاع الحسني الجديدي. 
وت��أل��ق دي��اك��ي��ت��ي ال��م��وس��م ال��م��اض��ي م��ع م��ول��ودي��ة وج���دة وج���اء ف��ي المركز 

 .
ً
الثالث لترتيب الهدافين بعد أن سجل ١١ هدفا

الثانية بمعسكره  من جانب آخ��ر، حقق األخضر الفوز في مباراته الودية 
ال��ج��زائ��ري في  التدريبي، وذل��ك بعد تغلبه ٢-١ على فريق شبيبة القبائل 
ال��ذي جمعهما أول من أم��س. وسجل سلمان العوضي هدفي فريقه  اللقاء 
ي��وغ��وس��الف ترينشكوفسكي  ال��م��ق��دون��ي  ف��ي الدقيقتين ٢٠ و3٠. وح���رص 
مدرب العربي على إشراك جميع الالعبين من أجل تجربتهم والوقوف على 
ال��ت��ي ستجمع الفريق مع  ال��ودي��ة الثالثة  ال��م��ب��اراة  مستواهم، قبل خ��وض 

األفريقي التونسي بعد غد األحد. 
على صعيد متصل، التحاق الالعب بندر السالمة بمعسكر فريق كرة القدم 
ف��ي قطر.  ت��ون��س بعد استكمال برنامجه العالجي م��ن اإلص��اب��ة  ف��ي  األول 
وتخلف السالمة عن المغادرة مع الوفد بسبب اصابته بتمزق في العضلة 
ال��دوح��ة. وك���ان حسين  األم��ام��ي��ة وخضوعه للعالج ف��ي م��رك��ز اسبيتار ف��ي 
أشكناني انضم للوفد قبل يومين بعد انتهاء ارتباطاته الدراسية، فيما 
يستمر غياب أحمد إبراهيم وعبدالله الشمالي لمطالباتهما بمكافآتهما 

المالية.

ي��ق��ص أرس���ن���ال ش��ري��ط أف��ت��ت��اح ال��م��وس��م ال��ج��دي��د ل��ل��دوري 
 ع��ل��ى ك��ري��س��ت��ال ب���االس 

ً
االن��ك��ل��ي��زي ال���ي���وم ب��ح��ل��ول��ه ض��ي��ف��ا

ت��ب��رز غدا  ان��ط��الق المرحلة األول���ى م��ن المسابقة، فيما  ف��ي 
مواجهات ليفربول مع فولهام، وتوتنهام مع ساوثمبتون، 

وتشلسي مع إيفرتون.
وأن���ف���ق���ت أن����دي����ة ال���������دوري اإلن���ك���ل���ي���زي ن���ح���و م���ل���ي���ار ج��ن��ي��ه 
استرليني )١.٢ مليار دوالر أميركي( لجذب مواهب ترفع 
ال��ذي  ل��ق��ب م��وس��م ٢٠٢٢-٢٠٢3  حظوظها بالمنافسة ع��ل��ى 
ينطلق اليوم، فيما يبقى مانشستر سيتي الذي يلعب بعد 
غد االحد أمام وست هام، المرشح األقوى للحفاظ على لقبه.

وب���ع���د ت��ت��وي��ج��ه ب��ل��ق��ب ال��ب��رم��ي��رل��ي��غ م����رة راب���ع���ة ف���ي خمس 
ز المدرب اإلسباني بيب 

ًّ
سنوات والثامنة في تاريخه، ع��ز

اك إرلينغ 
ًّ
غوارديوال تشكيلته بضمًّ المهاجم النروجي الفت

هاالند.
ولهثت كبرى األندية األوروب��ي��ة وراء النروجي صاحب 85 
 في 88 مباراة مع بوروسيا دورتموند األلماني، فاتبع 

ً
هدفا

نفس م��س��ار وال���ده أل��ف إينغه ال���ذي حمل ش���ارة ال��ق��ائ��د في 
مانشستر سيتي مطلع األلفية الثالثة. وصحيح أن هاالند 
أهدر فرصة ذهبية في المباراة ضد الغريم ليفربول )١-3( 
في درع المجتمع االفتتاحية للموسم السبت الماضي، إال 

ر منافسيه بأن »األهداف ستأتي«.
ًّ
ان غوارديوال حذ

وأض�������اف م������درب ب���رش���ل���ون���ة اإلس���ب���ان���ي وب����اي����رن م��ي��ون��ي��خ 
األلماني السابق »ال سبب للشكوك. ما حققه هؤالء الشبان، 

ال��ك��ؤوس، الخطوات في  ف��ي  ب��ل  ف��ي البرميرليغ،  ليس فقط 
 
ً
أوروب�����ا وأم����ور ك��ث��ي��رة«. وش��ه��د ال���ن���ادي ال��م��م��ل��وك إم��ارات��ي��ا
تغييرات مع قدوم المهاجم األرجنتيني خوليان ألفاريس 
والع����ب ال���وس���ط ال���دول���ي ك��ال��ف��ن ف��ي��ل��ي��ب��س. ل��ك��ن غ���واردي���وال 
خسر مهاجمه الدولي البرازيلي غابريال جيزوس ألرسنال 

وجناحه الدولي رحيم سترلينغ لتشلسي.
ص ليفربول الطرف األزرق لمدينة مانشستر، بعد أن  ويتربًّ

 له الموسم الماضي، بفارق نقطة يتيمة!
ً
 وصيفا

ًّ
حل

وكان فريق المدرب األلماني يورغن كلوب يسعى لرباعية 
ت��اري��خ��ي��ة ف���ي إن��ك��ل��ت��را، ل��ك��ن��ه اك��ت��ف��ى ب��ل��ق��ب��ي ال���ك���أس وك���أس 
أم��ام سيتي  ال���دوري  الرابطة المحليين، بعد أن خسر لقب 
حتى الرمق األخير ونهائي دوري أبطال أوروب��ا أمام ريال 

مدريد اإلسباني ٠-١.
ال�«حمر« هجومه بضم األوروغوياني داروين  ز فريق 

ًّ
وعز

 رح���ي���ل ال��س��ن��غ��ال��ي س���ادي���و م��ان��ي��ه إل��ى 
ً
ض���ا ن��ون��ي��ي��ز، م���ع���وًّ

بايرن ميونيخ األلماني.وتأقلم الالعب القادم من بنفيكا 
 ،

ً
ق��د تناهز ١٠٠ مليون دوالر، سريعا البرتغالي بصفقة 

ق فريقه.   ف��ي ت��ف��وًّ
ً
 مساهما

ً
��ل ه��دف��ا ف��ن��ال رك��ل��ة ج���زاء وس��جًّ

وسيطر سيتي وليفربول على الكرة اإلنكليزية في المواسم 
م توتنهام مجموعة األن��دي��ة  الخمس األخ��ي��رة، فيما يتقدًّ

المطاردة.
وق���ب���ل ب���داي���ة أول م���وس���م ك���ام���ل ألن��ت��ون��ي��و ك��ون��ت��ي، دع��م��ت 
إدارة الفريق الشمالي المقتصدة ع��ادة، المدرب اإليطالي، 

ف��ت��ع��اق��دت م���ع ال��م��ه��اج��م ال��ب��رازي��ل��ي ري��ش��ارل��ي��س��ون، الع��ب��ي 
وما والكرواتي إيفان بيريشيتش،  الوسط المالي إيف بيسًّ
ال��م��داف��ع الفرنسي  ال��ش��اب دج��ي��د سبينس،  الظهير األي��م��ن 

كليمان النغليه والحارس المخضرم فرايزر فورستر.
واحتفظ توتنهام، الباحث عن لقب أول في ال��دوري في 6٢ 
، بالثنائي ال��ه��ج��وم��ي ال��ض��ارب ه���اري ك��ي��ن وال��ك��وري 

ً
ع��ام��ا

ال��ج��ن��وب��ي س���ون ه��ي��ون��غ م��ي��ن ال����ذي ت��ق��اس��م ج���ائ���زة ه���داف 
الموسم الماضي مع المصري محمد صالح نجم ليفربول 

.)٢3(
م جيزوس  وبرز أرسنال في استعدادات الموسم، عندما قدًّ
اع��ت��م��اده بفوزين ودي��ي��ن كبيرين على تشلسي 4-٠  أوراق 
ب تشلسي، األلماني  وإشبيلية اإلسباني 6-٠. ووصف مدرًّ
ت��وخ��ل، فريقه بأنه »غير تنافسي« بعد الخسارة  ت��وم��اس 
ف��ي أورالن�����دو األم��ي��رك��ي��ة، فيما  أم���ام المدفعجية  ال��رب��اع��ي��ة 
ال���«ب��ل��وز« مرحلة انتقالية م��ع اس��ت��ح��واذ األميركي  يعيش 
تود بوهلي بداًل من الملياردير الروسي »المنبوذ« رومان 

أبراموفيتش اثر غزو أوكرانيا.
ن على المدرب الجديد لمان يونايتد، الهولندي إريك  ويتعيًّ
 
ً
تن هاغ، القيام بعمل كبير، بعد فشل الفريق األكثر تتويجا

بالدوري )٢٠( بضمان مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا اثر 
 الموسم الماضي. كما ان الشكوك تحوم حول 

ً
حلوله سادسا

ال��ه��ج��وم المخضرم البرتغالي كريستيانو  اس��ت��م��رار نجم 
رونالدو مع »الشياطين الحمر«.

العربي هزم الشبيبة.. وضم إيدو ودياكيتي 
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رئيس التحرير فيحان العازمي

عاشوراء عبر التاريخ 
قيل إن الله تاب فيه علي آدم - عليه السالم - لما 

أكل من الشجرة ،
 وقيل إن��ه ال��ي��وم ال��ذي رس��ت فيه سفينة ن��وح - 

عليه السالم - علي الجودي ،
 التي 

ً
 وق��ي��ل إن���ه ال��ي��وم المتمم ل��ألرب��ع��ي��ن ي��وم��ا

لقي موسي - عليه السالم - فيها ربه - سبحانه 
وت���ع���ال���ي ك��م��ا ق����ال ت��ع��ال��ي \« ووع����دن����ا م��وس��ي 
ف��ت��م م��ي��ق��ات رب��ه  ث��الث��ي��ن ليلة وأتممنها بعشر 

أربعين ليلة \« .
: الثالثون ليلة هي شهر  قال بعض المفسرين 
، والعشر المتممة لألربعين العشر  ذي الحجة 
األول من المحرم وآخرها يوم عاشوراء والعلم 

عند الله تعالي ، 
وص����ح أن����ه ال���ي���وم ال����ذي ن��ج��ي ال��ل��ه ف��ي��ه م��وس��ي 
ه بن 

َّ
وقومه وأغرق فرعون وقومه ، فعن عبد الل

ه 
َّ
ه عنهما قال : \« قدم رسول الل

َّ
عباس رضي الل

ملسو هيلع هللا ىلص المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء ، 
ه 

َّ
ى الل فقال : ما هذا ؟ قالوا : هذا يوم صالح ، نجًّ

فيه موسى وبني إسرائيل من عدوهم فصامه 
، ف��ق��ال : أن���ا أح���ق ب��م��وس��ى منكم ف��ص��ام��ه وأم��ر 
 
ً
بصيامه ، وف��ي رواي��ة : » فصامه موسى شكرا

ف��ن��ح��ن ن��ص��وم��ه ، وف���ي رواي�����ة أخ����رى : » فنحن 
 ل��ه » ، وك��ذل��ك ف��ي ه���ذا ال��ي��وم 

ً
ن��ص��وم��ه تعظيما

حصلت ذكرى حزينه وآليمة لمقتل الحسين بن 
علي بن أبي طالب رضى الله عنهما وأهل بيته  
ظلما بعد ِحَصار دام ثالثة اي��ام ٌمِنَع هو وأهل 
بيته من الماء , في العاشر من محرم سنة 6١ 

للهجرة من قبل جيش يزيد بن معاوية .

صيام عاشوراء
الله عليه وسلم في صيامه  وك��ان للنبي صلى 
أرب����ع ح��االت:ال��ح��ال��ة األول����ى : أن���ه ك���ان يصومه 

بمكة وال يأمر الناس بالصوم .
الحالة الثانية : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل��م��ا ق���دم ال��م��دي��ن��ة ورأى ص��ي��ام أه���ل ال��ك��ت��اب له 
ي��ح��ب موافقتهم فيما لم  ل��ه وك���ان  وتعظيمهم 
يؤمر به صامه وأمر الناس بصيامه وأكد األمر 
بصيامه وال��ح��ث عليه حتى ك��ان��وا يصومونه 

أطفالهم .
ال���ح���ال���ة ال��ث��ال��ث��ة : أن����ه ل��م��ا ف����رض ص���ي���ام شهر 
الله عليه وسلم أمر  ت��رك النبي صلى  رم��ض��ان 
ال��ص��ح��اب��ة ب��ص��ي��ام ع����اش����وراء وت���أك���ي���ده ف��ي��ه ، 
ال��ث��الث دل عليها ه���ذا الحديث  وه���ذه األح����وال 
ال��ل��ه عنها  ففي الصحيحين ع��ن عائشة رض��ي 
ق��ال��ت: ك���ان ع���اش���وراء ي��وم��ا ت��ص��وم��ه ق��ري��ش في 
ال��ل��ه عليه وسلم  ال��ن��ب��ي ص��ل��ى  الجاهلية وك���ان 
يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر بصيامه 
فلما نزلت فريضة شهر رم��ض��ان ك��ان رمضان 
هو الذي يصومه فترك يوم عاشوراء فمن شاء 
صامه وم��ن ش��اء أف��ط��ره ، وف��ي رواي���ة للبخاري 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »من شاء 

فليصمه ومن شاء أفطر«..
الحالة الرابعة : أن النبي صلى الله عليه وسلم 
 بل 

ً
عزم في آخر عمره على أن ال يصومه مفردا

 آخ��ر مخالفة أله��ل ال��ك��ت��اب في 
ً
يضم إل��ي��ه ي��وم��ا

ص��ي��ام��ه ، ف��ف��ي ص��ح��ي��ح م��س��ل��م ع���ن اب����ن ع��ب��اس 
رضي الله عنهما : أنه قال حين صام رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ع��اش��وراء وأم��ر بصيامه 
ق��ال��وا : ي��ا رس���ول ال��ل��ه إن���ه ي���وم تعظمه اليهود 
وال���ن���ص���ارى ف��ق��ال رس����ول ال��ل��ه ص��ل��ى ال��ل��ه عليه 
وسلم: \ فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا 
اليوم التاسع« ، قال فلم يأت العام المقبل حتى 
الله عليه وسلم ، وفي  الله صلى  توفي رس��ول 
رواية له أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما 
قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »لئن 
ق��اب��ل ألص��وم��ن التاسع م��ع العاشر«  إل��ى  بقيت 
يعني ع��اش��وراء وخ��رج��ه الطبراني ولفظه »إن 
عشت إلى قابل صمت التاسع مخافة أن يفوتني 

عاشوراء » .

التنجيم بيانه وحكمه

 تربوية
ٍ

عاشوراء... فوائد إيمانية ومعان

الحمدلله وحده والصالة والسالم على من ال نبيًّ بعده، أما بعد:
 إن العلم بالنجوم والكواكب ومعرفة دورانها وحركاتها، من العلوم المعروفة 
عند األمم السابقة واهتم به الناس منذ الِقدم وصنفوا فيه الكتب والمنظومات، 
عرف الفصول والمواسم، وغير ذلك من األمور التي ال 

ُ
حدد الجهات، وت

ُ
ألن به ت

تخفى على أهل االختصاص وغيرهم.
 وعلم النجوم على قسمين: علم تأثير، وعلم تسيير.

اه الشارع الحكيم  فعلم التأثير هو الذي يسميه العلماء بعلم التنجيم، أو ما سمًّ
بالكهانة ألنه من ادعاء علم الغيب الذي ال يعلمه إال الله وحده .

 والتنجيم: هو ادعاء معرفة الحوادث التي لم تقع، بسير الكواكب واجتماعها 
وافتراقها. 

فه بعض العلماء: أنه االستدالل باألحوال الفلكية على االحوال األرضية.  وعرًّ
وهذا يشمل دوران الشمس والقمر، وسائر الكواكب والنجوم. 

وهو من ادعاء علم الغيب، الذي أجمع العلماء على كفر من ادعاه، ألن صاحبه 
أشرك مع الله غيره في شيء من خصائص الله وهو علم الغيب. 

ا من اعتقد أن غير الله يعلم الغيب فله نفس الحكم في ذلك، قال الله 
ً

وكذلك أيض
 
َ
ان يَّ

َ
 أ

َ
ُعُرون

ْ
ُه ۚ َوَما َيش

َّ
 ٱلل

َّ
ْيَب ِإال

َ
غ

ْ
ْرِض ٱل

َ ْ
ِت َوٱأل َوٰ َمٰ ُم َمن ِفى ٱلسَّ

َ
 َيْعل

َّ
ل ال

ُ
تعالى: ﴿ق

﴾ النمل :65. 
َ
ون

ُ
ُيْبَعث

وم��ن أن��واع التنجيم: ق��راءة األب���راج، أو حظك اليوم، أو س��ؤال من يدعي معرفة 
المستقبل أو الغيبيات من خالل النظر في النجوم، ومن فعل ذلك سواء كان عن 
طريق السؤال عبر الهاتف أو عن طريق  وسائل التواصل الحديثة، أو السؤال 

وجًها لوجه، أو أرسل شخصا ما ليسأل له المنجم نيابة عنه.
فهؤالء كلهم في اإلثم سواء، وكلهم واقعون في المحظور.

ألن هذه النجوم والكواكب مخلوقات مربوبة تسير بأمر الله العليم الحكيم، وال 
 ، واإلسالم جاء 

ً
دخل لها في تدبير الكون، وليس لها عالقة في شيء من ذلك أبدا

ليبطل مثل هذه الخرافات والعقائد الكاذبة الباطلة، ويرسخ في قلوب الناس أن 
علم الغيب تفرد به الله وحده ال شريك له فيه.

ى 
َ
 َعل

َ
ِزل

ْ
ن

ُ
َر ِبَما أ

َ
ْد َكف

َ
ق

َ
؛ ف

ُ
ول

ُ
ُه ِبَما َيق

َ
ق َصدَّ

َ
ا، ف

ً
اف ْو َعرَّ

َ
ا، أ

ً
ى َكاِهن

َ
ت

َ
 أ

ْ
قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص َمن

ٍد. رواه أحمد.  ُمَحمَّ
نزل على محمد ملسو هيلع هللا ىلص أن الغيب ال يعلمه إال الله وحده.

ُ
ألن الذي أ

 
َ
ْيث

َ
غ

ْ
 ال

ُ
ِزل

ْ
اَعِة َوُين ُم السَّ

ْ
َدُه ِعل

ْ
َه ِعن

َّ
 الل

َّ
ْمٌس ؛ ِإن

َ
ْيِب خ

َ
غ

ْ
اِتُح ال

َ
و قال النبي ملسو هيلع هللا ىلص: َمف

ْرٍض 
َ
يِّ أ

َ
ٌس ِبأ

ْ
ف

َ
ْدِري ن

َ
ًدا َوَما ت

َ
ْكِسُب غ

َ
ا ت

َ
ٌس َماذ

ْ
ف

َ
ْدِري ن

َ
ْرَحاِم َوَما ت

َ ْ
ُم َما ِفي األ

َ
َوَيْعل

ِبيٌر   رواه البخاري.  
َ

َه َعِليٌم خ
َّ
 الل

َّ
ُموُت ِإن

َ
ت

ن ربنا سبحانه وتعالى بعض الحكم من خلق هذه النجوم، فقال جل  وقد بيًّ
ِطيِن ۚ  َيٰ

َّ
لش

ِّ
ل ُرُج��وًم��ا  ��َه��ا 

َٰ
��ن

ْ
َوَج��َع��ل ِبيَح  ِبَمَصٰ ��َي��ا 

ْ
ن ٱل��دُّ ��َم��آَء  ٱل��سَّ ��ا 

َّ
��ن يَّ

َ
��ْد ز

َ
��ق

َ
ش��أن��ه: ﴿َول

ِعيِر﴾، الملك:5. وقال  سبحانه: ﴿وبالنجم هم يهتدون﴾،  اَب ٱلسَّ
َ
َع��ذ ُهْم 

َ
ل ا 

َ
ْدن

َ
ْعت

َ
َوأ

النحل:١6.
قال اإلم��ام البخاري رحمه الله في صحيحه: قال قتادة: خلق الله هذه النجوم 
ل فيها  لثالث: زينة للسماء، ورجوًما للشياطين، وعالمات يهتدى بها، فمن تأوًّ

ف ما ال علم له به.اه� 
ًّ
غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكل

وقال العالمة المفسر محمد األمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في تفسيره: كل 
الطرق التي يراد بها التوصل لعلم الغيب حرام. أضواء البيان 48٢/١.

وبهذا البيان يتضح لك أيها القارئ ما هو علم النجوم المحرم، المسمى بعلم 
ق به أو اعتقد  ، وحكم من صدًّ

ً
التنجيم، وتقدم لك فيما سبق بيان حكمه شرعا

صحته من أدلة الكتاب والسنة وكالم العلماء. 
وأما النوع الثاني من علم النجوم المسمى بعلم التسيير أو علم الفلك، فهو من 
العلوم المباحة، وهو علم تعرفه الناس منذ القدم، وبه ُيعرف تغير المواسم 
��ا ورب��ي��ًع��ا، وب��ه ت��ع��رف م��واس��م األم��ط��ار وال���زراع���ة وتغير 

ً
ا وش��ت��اًء وخ��ري��ف

ً
صيف

 وجنوًبا أو شرقا وغربا، وقد يكون تعلمه 
ً

عرف االتجاهات شماال
ُ
الرياح، وبه ت

واجبا في حق على من يريد معرفة اتجاه القبلة ألداء الصالة.
وبهذا يتضح معنا أن علم النجوم ينقسم إلى قسمين:

األول: هو علم التأثير، وهو أن الموجودات في العالم السفلي مركبة على تأثير 
 بالروحانيات، وأن الكواكب والنجوم فاعله 

ً
الكواكب والنجوم وما يسمى دجال

ومختارة لها تأثير في العالم السفلي. 
فمن اعتقد أن تلكم المذكورات مؤثرة وتفعل استقالاًل بمعنى أنها توجد الخير 

والشر.
 أو جعلها سبًبا لمعرفة الغيب من خالل حركاتها وتغيراتها. 

أو دعاها من دون الله أو ذبح لها أو صرف لها أي نوع من العبادات كالنذر أو 
السجود، فقد وقع بالمحظور شرًعا، وخرج من ملة اإلسالم باجماع المسلمين.

وأما القسم الثاني :
وهو علم التسيير وهو معرفة الفصول والجهات ونحو ذلك، كما تقدم فجائز 

تعلمه وقد يكون واجاًبا كتعلم جهة القبلة ونحو ذلك كما مر معنا.
فاحرص أخي المسلم على تعلم دينك عقيدة وفقها، حتى تعرف ما يجب عليك 
أن تعتقد وتفعل وتبتعد عن كل ما نهاك الله عنه من عقائد باطلة وغيرها من 

المنهيات.
ومن جميل ما يتحصن به المسلم ليتجنب الشرك هذا الدعاء المأثور عن النبي 

ملسو هيلع هللا ىلص حيث أوصى به أبا بكر رضي الله عنه أن يقول: 
ُم. رواه البخاري 
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في كتابه األدب المفرد. 
وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمدلله رب العالمين.

كتبه/ خالد بن مبارك الهيم

الحمد لله، والصالة والسالم على رسول الله، أما بعد؛ 
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ًرا لها فهذه بعض الفوائد اإليمانية والمعاني التربوية فيما يتعلق  فتذكيًرا بأيام الله وتذكُّ
بيوم عاشوراء.
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عليه(.
فهو يوم مبارك، نصر الله فيه الحق على الباطل، وكان موسى -عليه السالم- يصومه شكًرا 
ال��ل��ه وج��ن��ده، وه���زم جند الشيطان، وأظ��ه��ر فيه  أن��ج��اه  لله على ه��ذه النعمة العظيمة؛ فقد 

أولياءه وكبت فيه أعداءه.
القيام له بطاعته، والتقرب إليه  الله-: \«ه��و  القيم -رحمه  اب��ن  والشكر لله تعالى كما يقول 

ا\« )الفوائد، ص ١74(.
ً
ه ظاهًرا وباطن بأنواع محابِّ

ن القرطبي -رحمه الله- أنه: \«اعتراف بالنعمة وقيام بالخدمة\« )المفهم، 7/ ١39(. وبيَّ
وذكر ابن القيم أن ِمن عنوان سعادة العبد وعالمة فالحه في دنياه وأخراه: أنه إذا أنعم الله 
لي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه األم��ور الثالثة ال ينفك عبد عنها 

ُ
عليه شكر، وإذا ابت

أبًدا، فالعبد دائم التقلب بْين هذه األطباق الثالث\« )الوابل الصيب، ص ١١(.
ثانًيا: الوالء والبراء:
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 ِفي اللِه( )رواه الطبراني، وصححه األلباني(، وقد كثر بيان قضية الوالء والبراء 
ُ

ض
ْ
ُبغ

ْ
َوال

��ن��ة، \«ون��ع��ن��ي ب���ال���والء: ال���م���واالة ال��واج��ب��ة ل��ل��ه ول��رس��ول��ه -ص��ل��ى ال��ل��ه عليه  ف��ي ال��ك��ت��اب وال��سُّ
ِم��ن الشرك  ب��ال��ب��راء: التبرؤ  ال��م��واالة للكافرين. ونعني  وس��ل��م- وللمؤمنين، والزم��ه��ا حرمة 
وأهله وعداوتهم وبغضهم، والزمها حرمة البراءة ِمن المسلمين والمؤمنين أو عداوتهم أو 

بغضهم\« )فضل الغني الحميد، ص ١٠7(.
ي��وم ع��اش��وراء، ففي الحديث السابق  ف��ي مسألة ص��ي��ام  ب��ج��الٍء  وق��د اتضحت ه��ذه القضية 
ُكْم(، ف�مراده 
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الله عليه وسلم- قال لليهود: )ف أن النبي -صلى 

-صلى الله عليه وسلم-: \«نحن أثبت وأقرب لمتابعة موسى -صلى الله عليه وسلم منكم-
ف��ي التغيير  ال��دي��ن ومصدقون لكتابه، وأن��ت��م مخالفون لهما  ف��ي أص��ول  ل��ه  ، فإنا موافقون 

والتحريف\« )عون المعبود 7/ ١٠9(.
هذا ِمن جهة ال��والء للمؤمنين، وأما البراء ِمن المشركين، فقد صام النبي -صلى الله عليه 
وسلم- عاشوراء، وأمر الناس بصيامه؛ إال أنه أمر أن يخالفوا اليهود، فعن أبي غطفان بن 
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وتقرر بذلك وغيره أن ما كان مشروًعا في الشريعتين أو ما كان مشروًعا لنا وهم يفعلونه 
 
َّ
-كصوم عاشوراء أو كأصل الصالة والصيام- فإنه تقع المخالفة في صفة ذلك العمل؛ فُسن

لنا صوم تاسوعاء وعاشوراء )اقتضاء الصراط المستقيم، ص ١57(.
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وهذا يدل على النهي عن اتخاذه عيًدا، وعلى استحباب صيام أعياد المشركين؛ فإن الصوم 
م-، فإن في ذلك  ينافي اتخاذه عيًدا فيوافقون في صيامه مع صيام ي��وٍم آخر معه -كما تقدَّ
ا، فال تبقى فيه موافقة لهم في ش��يء بالكلية )لطائف 

ً
مخالفة لهم في كيفية صيامه أيض

المعارف، ص ١١١، ١١٢(.
ف��رع��ون يختص بموسى واليهود،  ب��أن التعليل بنجاة موسى وغ��رق  شكل 

ُ
ه��ذا وق��د \«است

وأجيب باحتمال أن يكون عيسى كان يصومه وهو مما لم ينسخ ِمن شريعة موسى؛ ألن 
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عمران:5٠(، ويقال: إن أكثر األحكام الفرعية إنما تتلقاها النصارى ِمن التوراة\« )فتح الباري 
خ بهذا مدى الحرص على مخالفة اليهود والنصارى. 4/ ٢9١(، فترسَّ
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ُه( )رواه مسلم(.
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اب��ن عباس، وأب��و إسحاق  ِم��ن السلف يصومون ع��اش��وراء في السفر، منهم:  \«وك���ان طائفة 
السبيعي، وال���زه���ري، وق���ال: رم��ض��ان ل��ه ع��دة ِم��ن أي���ام أخ���ر، وع���اش���وراء ي��ف��وت، ون��ص أحمد 
على أنه يصام عاشوراء في السفر... وروى عبد ال��رزاق بإسناده عن طاوس أنه كان يصوم 

عاشوراء في الحضر، وال يصومه في السفر\« )لطائف المعارف، ص ١١٠(.
ه، وال تكن ِمن المغترين الذين يتكل \«بعضهم على صوم يوم عاشوراء أو يوم عرفة  لكن تنبَّ
حتى يقول بعضهم: يوم عاشوراء يكفر ذنوب العام كلها، ويبقى صوم يوم عرفة زيادة في 
األجر! ولم يدِر هذا المغتر أن صوم رمضان والصلوات الخمس أعظم وأجل ِمن صيام يوم 
عرفة ويوم عاشوراء، وهي إنما تكفر ما بينها إذا اجتنبت الكبائر\« )الداء والدواء، ص 4٢-

.)44
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن ال إله إال أنت أستغفرك، وأتوب إليك.
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