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االثنني ٤ مارس ٢٠١٩ محليات

ال نختلف أبدا عندما نتفق على أن »احملبة« 
من اهلل سبحانه وتعالى، وهذه مقولة حق!

لكن السؤال: ماذا يفعل اإلنسان كي يتقرب 
من الناس ويحببهم في نفسه؟

ونحن ندرس في املرحلة املتوسطة كان 
أساتذتنا الكرام يعلموننا بيتا رائعا جدا من 

الشعر يتناسب مع كل زمان ومكان:
أَحسْن إلى الناس تستعبد قلوَبهم

فطاملا استعبد اإلنســاَن إحساُن
هكذا هي احلياة حتتاج منا الى إســعاد 
الناس وغض الطرف عن »بالويهم« ومكرهم 
وخبثهم، فإن كان الرب سبحانه يغفر، فاإلنسان 
مطلوب منه أن يتسامح ويغفر حتى وان أسيء 
اليه. محطات حياة اإلنسان متعبة، فيها الصد 
واخليبة والفشل واليأس والكيد، وينجح من 
ميلك اإلرادة القوية ويتجاوز عن أخطاء البشر!
املطلوب أن تتذكر أن هؤالء الناس ليسوا 

مالئكة فتنهار دائما أحالمك فيهم!
أنا لي فلسفة خاصة في هذا األمر، خذ مثال 
من يناديك ويقول يا أخي كن »أمينا شريفا« 

وله احلق في هذه الدعوة.
غير أنني إنسان ال يستحق وال يقبل بأن 

يكون خائنا غير أمني!
إذا علمنا أهمية »الشعرة« وعدم قطعها، 

صارت العالقة مع الناس أسهل!
تلمس دائما اجلانــب الطيب في نفوس 
الناس، وأكيد مع التدقيق ستجد في نفوس 
الناس »خيرا« مخبأ قد ال تراه العيون أول وهلة!

القائد، الرجل من يتحلى بالثقة بالنفس ثم 
يغرسها فيمن حوله ألن الناس يواكبون احلدث، 
لكن القائد احلقيقي اللماح من يسابق احلدث!

تبي تعرف شعبيتك »غادر منصبك« تعرف 
هل الناس يحبونــك؟! أم هي قضية »عمل 

حساب ملركزك«؟
احلقيقة التي اكتشــفتها فــي »عمري 
الســتيني« ان افضل الناس من تواضع عن 

رفعة وعفا عن قدرة وأنصف عن قوة!
ومضة: تعلمنا منذ صغرنا مثلنا الشعبي: من 
راقب الناس مات هما، وفاز باللذات اجلسور 

أي اجلريء الشجاع املقدام!
وعلمتنا احلياة أن أشد الناس للنصيحة 

اليوم هم أشد الناس تأففاً منها!
إذن، النصيحة: عامــل الناس كما حتب 

أن يعاملوك!
واهلل اني رأيت أذل الناس من يعتذر الى 

لئيم.
والقاعدة الذهبية في احلديث الشريف: »ال 

يشكر اهلل من ال يشكر الناس«!
قارئي الكرمي تذكر: الناس أعداء ما جهلوا.

آخر الكالم: تريد كسب محبة الناس؟
أنا أعطيك »روشــتة« بسيطة، اعمل بها 

تكسب!
ابتسم وحي الناس بالسالم، فاالبتسامة 

مفعولها سحري!
أظهر االهتمام بكل إنسان مهما صغر أو 

كبر، وافرح مع الناس وشاركهم أحزانهم.
اقِض حاجاتهم إن استطعت وعليك بالعفو 

عن الزالت!
تفقد الغائب واســأل وال تبخل بعطية او 

هدية وأظهر حبك!
كن إيجابيا فال حتبط مجتهدا، وامدح لكن 

ال تبالغ حتى ال تكون منافقا!
وتواضع وتعلم فن االتصال بالناس!

إذا قدمت معروفا او صنيعا فارمه بالبحر 
اذ تنكر صاحبك له!

زبدة احلچي: في احليــاة هناك من يعتبرون 
»التسامح تنازال«، والبعض كبرياؤه يثنيه عن 
نيل املنفعة املستحقة في حال الصلح واإلصالح!
التســامح هوية ديننا وشريعتنا، وعليه 

نقولها: السالم عليكم.
هل هنــاك دين يدعو كما ديننا »يعطيك 

السالم واألمن«؟!
املؤمنون إخوة في دين اهلل )إمنا املؤمنون 

إخوة فأصلحوا بني أخويكم(.
وفي اإلسالم صور عجيبة من التسامح 
والعفو واحملبة واخلير للناس، وعليه قس هذا 
األمــر وليهنأ اإلخالء املتحابون في اهلل يوم 

ال ينفع مال وال بنون بخلتهم وبصحبتهم!
وأعود للسؤال الذي بدأته كموضوع حيوي: 
كيف تصبح محبوبا؟ وكيف جتذب الناس إليك؟
إنه مشوار طويل من التصالح مع النفس 
وفهم الدين حتى تكون جديرا بامتالك قلوب 

الناس والتفافهم حولك!
نصيحتي األخيرة لقرائي الكرام في كل 

مكان:
كن إنسانا لبقا مستمعا، ال تنتقد.. اشكر.. 
امدح، حتدث دون غضب، كن صادقا مؤمتنا 
على السر، عنوانك كلمة »آسف«، تفاءل، بّشر 
ال تنفر، تقبل مالحظات اآلخرين، غيّر منط 

تفكيرك تكسب!
تعزية: ترجل فارس موصوف مبحاسن وأخالق 
الرجال عن هذه الدنيا الزائلة، هو العم املغفور 
له بإذن اهلل خالد حمد املكراد، الذي ذاع صيته 
بــكل ما هو خير ومنفعة للناس حيث عرف 
عنه انه »راعي فزعات«، وهو »فقيد يُفتقد«، 
ونعزي أنفسنا وأسرته الكرمية من »آل املكراد« 
الكرام وذويه ومحبيه في هذا املصاب اجللل.. 

)إنا هلل وإنا إليه راجعون(.

ومضات

محبة الناس

y.abdul@alanba.com.kwيوسف عبدالرحمن

م.فيصل العتل 

العقيل: جار استكمال الربط اآللي مع مصر الستقدام العمالة

»الشؤون« سجلت قضية هروب حدث 
من »الرعاية« فور وقوعه

بشرى شعبان

كشــفت وزيــرة الدولــة 
للشــؤون االقتصادية مرمي 
العقيــل انه جار اســتكمال 
اإلجــراءات التي سيشــملها 
نظام الربط اآللي بني الكويت 
ومصــر في مجال اســتقدام 

العمالة.
وشــددت فــي تصريــح 
صحافــي، بعــد عودتها من 
تــرؤس اجتماعــات منظمة 
العمل العربية، على أن الربط 
اآللي بني الكويت وأي دولة 
مصــدرة للعمالــة ال يعنــي 

بشرى شعبان

أكــد املتحدث الرســمي لوزارة الشــؤون 
والوكيل املساعد لشؤون التعاون عبدالعزيز 
شعيب أن واقعة هروب حدث من دار املالحظة 
في مجمع الرعاية االجتماعية وقعت مســاء 
يــوم اجلمعة ٢٢ فبراير املاضي، موضحا أن 
الــوزارة قامت على الفور بتســجيل قضية 
هروب حدث في املخفر وإبالغ نيابة األحداث.
وأوضح شعيب في تصريح صحافي انه 
فور اكتشاف هذه الواقعة مت تكثيف البحث 
عن الهاربني، حيث تبني هروب حدثني وليس 

واحــدا فقط، ولكن البحث أســفر عن ضبط 
أحدهما وبقــاء اآلخر مختفيا مما اســتدعى 
إبالغ رجال األمن وتسجيل قضية في املخفر.
وأشــار إلى أن احلدث الهارب من النزالء 
املودعــني في دار املالحظــة على ذمة قضية 
وينتظر حكم احملكمة، مؤكدا أن الوزارة أحالت 
الواقعة إلى إدارة الشؤون القانونية للتحقيق 
فيها ومحاســبة املقصرين، كما مت التواصل 
مــع ذوي احلــدث الهارب في إطــار اجلهود 
املبذولة حلثه على تســليم نفســه وإعادته 
إلى دار املالحظة، وجار التنسيق مع اجلهات 

املختصة لضبطه.

غيرها، امنا الهدف األساسي 
من هذا الربط اآللي هو القضاء 
على العقود الوهمية وجتارة 
اإلقامات وما يترتب عليها من 
جلب عمالة هامشية متسربة 
لسوق العمل، وهو األمر الذي 
يؤثر بصورة سلبية على هذا 
السوق. مؤكدة ان الربط اآللي 
سيســاهم بشــكل كبير في 
تقنني اســتقدام العمالة من 
اخلارج حتت رقابة الكويت 

والدول املصدرة للعمالة.
وأوضحت انه فيما يتعلق 
بالربــط اآللي بــني الكويت 
ومصــر في مجال اســتقدام 

عمليــة  إن  وأضافــت: 
الربط اآللي تستهدف بصفة 
أساسية حماية سوق العمل 
وتأمني حاجته مــن العمالة 
على نحو سليم وليس فتح 
باب طلــب العمالة من دون 
أي ضوابــط ومعاييــر فــي 
هذا النطاق، مشــيرة الى ان 
تطوير النظم اآللية املتعلقة 
باستقدام العمالة من اخلارج 
يوفر ضوابط رقابة وحماية 
سوق العمل من جانب الكويت 
والــدول املرســلة للعمالــة، 
وميثل ضمانة ألصحاب العمل 

والعمالة على حد سواء.

العمالة فإنه جاء بعد دراسة 
جتربة الربط اآللي بني مصر 
واململكة العربية السعودية 
واململكــة األردنية في مجال 
العمالة، مشــيرة  اســتقدام 
الى ان الهيئة العامة للقوى 
العاملة تعمل حاليا على إمتام 
إجراءات ربــط النظم اآللية 
العمالة  املتعلقة باســتقدام 
بــني البلدين، حيــث يجري 
اســتكمال اإلجــراءات التــي 
سيشملها النظام ومن ضمنها 
حتديد اآللية التي سيتم بناء 
عليها إدخال العقود والبيانات 
اخلاصة بالعمالة املستقدمة.

يقضي على جتارة اإلقامات والعقود الوهمية والعمالة الهامشية ويعزز الرقابة

مرمي العقيل 

فتح ســوق العمل الستقدام 
العمالــة من هــذه الدولة أو 

»احملامني« تطلق »جوهر املرأة بني التمكني واإلعالم« 11 اجلاري
عبدالكرمي أحمد

أعلن رئيس جمعية احملامني 
احملامي شريان الشريان انطالق 
مؤمتر »جوهر املرأة بني التمكني 
واإلعالم« يوم ١١ مارس اجلاري 
في مركز جابر األحمد الثقافي 
مبشــاركة عدد من مؤسسات 
املجتمع املدنــي واألكادمييني 
واملهتمني، مشيرا إلى أنه يقام 
حتــت شــعار »واقعنــا غير« 
ويعنى بتمكني املرأة ويسلط 
الضوء على دورها وإسهاماتها 

في مجتمعنا.
وأوضــح الشــريان خالل 
مؤمتر صحافي عقد في جمعية 
احملامني أمس، أن املؤمتر غير 
عــادي ومت التحضيــر له منذ 
أشهر عدة من قبل جلنة املرأة 
في اجلمعية، الفتا إلى أن مجلس 
إدارة اجلمعية يقدم كل الدعم 
واإلمكانيات في ســبيل جناح 
املؤمتر وحتقيق أهدافه ويضع 
قضية املرأة في مقدمة القضايا 
مــن منطلــق أن للمــرأة دورا 

نوصل الفكرة الرائعة للمرأة 
انسجاما مع ما حث عليه ديننا 

احلنيف«.
وأضاف الشــريان: ال أحد 
يزايــد علــى حــق املــرأة في 
التمكني، السيما وأننا نشاهدها 
في كل احملافل واملجاالت سواء 
السياســية أو التعليميــة أو 
الفنية أو الثقافية أو الطبية 
وحتــى األمنيــة بحكم عملها 

املوجودة في مفاصل املجتمع، 
أبرزهــا قضية املرأة التي تعد 
عمادا مهما من أعمدة املجتمع 

وتلعب دورا أساسيا فيه.
وأشارت األربش إلى ضرورة 
حتسني نظرة املجتمع للمرأة 
وإظهــار الصــورة اإليجابية 
احلقيقية لها من خالل اإلعالم 
فــي مختلــف أنواعــه املرئي 
واملســموع واملقــروء، وهــو 
مــا يهــدف إليه املؤمتــر الذي 
سيناقش قضايا املرأة املعاصرة 
وأثر كيفية متثيلها في اإلعالم 
علــى متكينهــا فــي املناصب 

القيادية محليا ودوليا.
من ناحيته، أفاد رئيس جلنة 
العالقات العامة احملامي حمود 
عبدالوهاب بأنه مت بعناية فائقة 
انتقــاء املتحدثــني في املؤمتر 
ومواضيعــه املطروحة نظرا 
ألهمية محاوره وعظم الهدف 
الذي يصبو إليه، مشيرا إلى أن 
جميع املتحدثني شخصيات ذات 
خبرة وبعد ثقافي واجتماعي 

واقتصادي وقانوني.

في اجلهــاز األمني، ومن هنا 
علينا وعلــى الكل أن يعلموا 
بأنــه يجب أن يكون »واقعنا 

غير«.
بدورها، قالت رئيسة عام 
املؤمتر ورئيسة جلنة املرأة في 
جمعية احملامني احملامية منى 
األربش، إنها وزمالؤها احملامون 
وبفضــل مهنتهم يلتمســون 
وبشدة ويعرفون جيدا القضايا 

)زين عالم(  شريان الشريان ومنى األربش وعدد من احملامني واحلضور خالل املؤمتر الصحافي  

عظيما في مجتمعنا.
وحتدث عــن الدور الكبير 
الذي تبذله املرأة في املجتمع، 
قائال: »املرأة هي القائدة وهي 
األم واألخــت واملربيــة التــي 
صنعت الرجال وساهمت في 
تطوير املجتمعات وربت العلماء 
وبفضلها ازدهرت األوطان، ومع 
ذلك نالحظ وجود نظرة متخلفة 
فــي مواجهتها، ودورنا هو أن 

تعاون بني »البيئة« و»الزراعة« لرصد الكائنات العابرة للكويت
دارين العلي

فيما أكــد مدير عام الهيئة 
العامة للبيئة الشيخ عبداهلل 
األحمد ان الكويت تقوم بدورها 
بالتنســيق مــا بــني »البيئة« 
و»الزراعــة« لرصــد جميــع 
احليوانات العابرة في الدولة 
والتأكد من عدم التعرض لها، 
أعلــن املديــر اإلقليمي ملكتب 
غرب آســيا باالحتــاد الدولي 
حلماية الطبيعة هاني الشاعر 
ان االحتــاد ســيقوم بتدريب 
كوادر كويتية للوصول ألرقام 
محددة حول الكائنات املهددة 
باالنقــراض في الكويت.  جاء 
ذلــك في تصريحات صحافية 
على هامش افتتاح ورشة العمل 
الوطنية للقوائم احلمراء التي 

حريصــة على مشــاركة األمم 
املتحدة احتفالها باليوم العاملي 
لألحيــاء البريــة مــع االحتاد 
الدولي حلمايــة الطبيعة من 

ولفت إلى أن ورشة العمل 
اخلاصة بالقائمة احلمراء تهدف 
إلى توعية مؤسسات املجتمع 
املدني واجلهات البحثية، مشددا 
علــى ان احملافظــة علــى هذه 
الكائنــات واجب على اجلميع 
ألن اندثار أي كائن يؤثر على 

الكائنات األخرى. 
بــدوره أكد الشــاعر وهو 
املدير اإلقليمــي لالحتاد الذي 
يشغل صفة مراقب رسمي في 
األمم املتحدة ويصدر القائمة 
احلمراء التــي تضم الكائنات 
املنقرضة واملهددة باالنقراض 
على اهمية التقييمات اخلاصة 
باحليوانات سواء في الكويت 
أوغيرها من الدول تساعد في 
وضع سياســات محددة حول 

تقييم التنوع األحيائي.

خــالل تســليط الضــوء على 
األحياء املعرضــة لالنقراض 
والتعديات على األحياء البحرية 

والبرية. 

الشيخ عبداهلل األحمد وهاني الشاعر يتوسطان املشاركني في ورشة العمل

مت تنظيمها بالتعاون مع الهيئة 
العامة للبيئة مبناسبة اليوم 

العاملي لألحياء البحرية.
وقال األحمــد ان »البيئة« 

ملشاهدة الڤيديو

باقة ورد وشكر
باقة ورد وشكر وتقدير الى ليلى الكندري 
بادارة شؤون إقامة محافظة حولي على حسن 
تعاملها مع املراجعني وإجنازها املعامالت بأسرع 
وقت ممكن وتعاونها الراقي مع اجلميع، فلها 

كل الشكر والى مزيد من التوفيق.

العتل: إلزام املقاولني بتعيني املهندسني الكويتيني 
في العقود احلكومية خطوة مستحقة

أشادت جمعية املهندسني 
بتوجهات وزارة األشــغال في 
إلزام املقاولني بتعيني املهندسني 
الكويتيــني في العقــود التي 
يتم تنفيذها الجناز مشــاريع 
حكومية، الفتة الى أننا عرضنا 
هذا املشروع منذ عدة سنوات 
في اطار احالل العمالة الكويتية 
املتخصصة من خالل تأهيلها 
وتدريبهــا علــى العمــل فــي 
املشاريع احلكومية. وقال رئيس 
اجلمعية م.فيصل العتل: لقد 
علمنا منذ فترة بتوجه وزارة 

األشغال إللزام املقاولني املتعاقد 
معهم في املشاريع احلكومية 
لتعيني املهندســني الكويتيني 
في الشــركات املتعاقــد معها 
وخاصة حديثي التخرج، الفتا 
الى ضرورة مواءمة مخرجات 
التعليــم ومتطلبات الســوق 
والذي نأمل أن تكون احلكومة 
ممثلة بديوان اخلدمة املدنية قد 
قطعت شــوطا فيه حتى نحد 
مــن قوائم انتظار املهندســني 

مبختلف التخصصات.
وأعــرب العتل عــن األمل 

الكوادر الهندسية والفنية عن 
العمــل في هذه املختبرات الى 
أن وصل العجز في تلك الكوادر 

نقطة حرجة جدا.
وأشار العتل الى أن ايقاف 
البدالت وخاصة بدل املوقع في 
كل مــن وزارة التربية، وزارة 
األشغال، بلدية الكويت، وزارة 
الكهرباء واملاء، وزارة الصحة، 
وزارة األوقــاف وغيرهــا من 
اجلهات أدى الى عزوف وابتعاد 
املهندس الكويتي عن العمل في 

هذه الوزارات.

في أن يتجاوب ديوان اخلدمة 
املدنيــة في الوقت نفســه مع 
مطلبات بعض الــوزارات في 
إعــادة البــدالت لســد العجز 
والنقص في الكوادر الهندسية 
والفنيــة الوطنية، محذرا من 
استمرار ديوان اخلدمة بالتركيز 
فقط علــى بدالت املهندســني 
واعاقــة صرفهــا، مما ســبب 
عجزا حقيقيا فــي الكثير من 
املواقع الهندسية غير احملطات 
الكهربائية ومنهــا املختبرات 
احلكومية التــي ثبت عزوف 

انتشار »التنمّر« بني املراهقني العرب بالكويت
ناقش مؤمتــر التقنيات 
احلديثة لإلرشــاد النفسي 
أســلوب تربيــة النشء من 
ثواب وعقاب ألطفال اليوم 
مبفهوم جديد في ظل توافر 
األجهزة الذكية التي جعلت 
تفكيرهم اكثر نضجا، حيث 
أكــد املشــاركون ان العقاب 
بالضــرب ال يجدي ويخلق 
الطفل العنيد. وفي هذا اإلطار، 
قالت املدير التنفيذي ملعهد 
النهضة احلديــث بالكويت 
د.أميمة عزت عبداحلميد ان 

املؤمتر الذي اقامه معهد النهضة احلديث مؤخرا 
بالتعاون مع جامعة عني شــمس وأكادميية 
إشراقة، بحضور املدير اإلقليمي للمعهد رضا 
احلديدي، ومتخصصني في اإلرشاد التربوي، 

ان املؤمتر يعد األول من نوعه 
في منطقة الشرق األوسط 
وقــد حقق جناحــا منقطع 

النظير.
واشارت الى ان جلسات 
اإلرشــاد النفسي مهمة جدا 
لألســرة وللمجتمــع ككل، 
فاجللســات النفســية تقي 
املجتمع من املشاكل النفسية 
التي تعترض األســر حاليا 
نتيجة لكثير من املتغيرات 
املعاصرة مثل مشكلة التنمر 
التي تعاني منها املجتمعات 
العربية بالكويت سواء طفل متنمر او متنمر 
عليه، حيث انتشار التنمر بشكل كبير، واصبح 
االجتاه للعنف من سمات هذا اجليل، خصوصا 

طلبة الثانوي. 

مؤمتر التقنيات احلديثة لإلرشاد النفسي ناقش أسبابه وطرق عالجه

د.أميمة عزت

البيئة: انتشار الطحالب ضروري للتنوع اإلحيائي

عبداهلل زيدان

دارين العلي

أكدت الهيئة العامة للبيئة في تصريح لـ »األنباء« على لسان 
مدير ادارة التنوع االحيائي عبداهلل زيدان ان انتشار الطحالب 
يظهر بشكل طبيعي ويزدهر بني شهري يناير ومارس وهي 

من االنواع الضرورية للتنوع االحيائي.
وقال ردا على ما تردد على وسائل التواصل االجتماعي 
من وجود مد اخضر ان هذه الظاهرة ليست باملد االخضر، 

وامنا هي نوع من الطحالب اخلضراء.
ولفت الى ان هذا النوع ليس ســاما وامنا يشــكل غذاء 
طبيعيا للكثير من الكائنات البحرية التي تســاهم في توازن 

ملشاهدة الڤيديوانتشار الطحالب على السواحل الكويتيةالنظام البيئي.

شاهد  بتقنية الواقع املعزز 

 Zappar حمل تطبيق

ألول مرة في الكويت


