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البطالة ظاهرة اقتصادية جتتاح الوطن 
العربي، وهي بالضبط كل )عاطل( عن العمل 
وراغب فيه ويبحث عنه.. لكن دون جدوى!
لن أدخل في ظاهــرة البطالة، ولكنني 
سأعرج على ما يسمى باملقابلة التي جترى 
للعاطل عن العمل وتســبب له كثيرا من 
)القلق( والتوتــر، ولعل نظرة الى )ثورتي 
لبنان والعراق( جتد الشــباب العاطل عن 

العمل متصدرا فيها!
الى كل )شاب أو شابة( يستعدان إلجراء 
)مقابلة شــخصية( متهد لــه الدخول الى 
)ســوق العمل( أهديك النصيحة واخلبرة 
معاً، والنصيحة تبدأ من هدوئك وتوازنك 
في البداية وأيضا جتنب األفكار السلبية، 
وادخل باسما وكن جاهزا وخفف من خوفك 
بترديد )أنا بذلت األســباب( والتوفيق من 

اهلل عز وجل.
هناك أمور يجب أن تلتفت اليها وهي أن 
تبدأ أوال بعدم ظهورك في )امليديا( مشاغبا!

عّرف باسمك واقرأ عن الشركة أو البنك 
أو الوزارة أو املؤسسة الذاهب اليها إلجراء 
املقابلة، وارتد مالبس تليق بالعمل الرسمي، 
وابدأ بشكر اللجنة التي استقبلتك وأظهر 
اهتمامــك بالوظيفة القادم لها، وابتســم 
ويستحسن )أال تتوتر وتقلق( واستجمع كل 
ثقافتك واذا ُسئلت فترّوى )فكر واسترجع 
معلوماتك وجاوب، واحذر أن تخوض في 
إجابات غير مجدية أو موضوعات لم تسأل 

عنها(!
والنصيحــة: أال تقاطــع محدثك وأن 
استدرجك في ســؤال جانبي الى مساحة 

هو يريدها، اكتِف وابتسم، وقل ال أعلم!

فن اإلصغاء هو أسلوب جميل، واذهب 
ملقابلتك وأنت على أمل ان الغد أفضل دون 
احتساب ما يسمى بالواسطة واحملسوبية، 

متكال على اهلل عز وجل.
٭ ومضــة: قلبي مع مئــات األلوف من 
الشباب في الوطن العربي الذين جترى لهم 
املقابالت في حني أن )الوظيفة( محجوزة 
ملن هو أقل منهم شهادة وفهما، ولست 
هنا )محبطا( ولكنه واقع مرير نشاهده 

هنا وهناك وفق سياسة )هذا ولدنا(!
٭ آخر الكالم: ما أحوج هؤالء الشــباب 
احملبط إلى من يأخذ بأيديهم وهم يحاولون 
أن يحصلوا علــى وظيفة يحققون بها 

آمالهم وطموحاتهم!
مــا أحوجهم الى مزاج طيب ومحيط 
مشجع ومساندة وتواصل ونصيحة وتعلم 
من األخطاء السابقة في مقابالتهم وإزاحة 
التلعثم واإلحباط الرابض على صدورهم!
٭ زبدة احلچي: أيها الشــاب أو الشابة 
الذاهب إلجراء مقابلة، عليك إزاحة التشاؤم 
وأخذ قسط وافر من اإليجابية باختيار 
األصدقاء واحمليطني بك الذين ال يعممون 

سوء احلظ وينشرونه!
ابدأ يومك بالصالة ونيل رضا والديك 
واخرج من بيتك وأنت ملتقط أنفاسك وقبل 
املوعد بســاعة، وال تنَس وجبة الفطور 
فهي ضرورية، وحــدد خارطة طريقك 
حتى تكون بإذن اهلل شــخصية )جاذبة( 
مستعدا لتطور مهاراتك معترفا بأخطائك. 
ونصيحتي األخيرة.. كن واثقا باهلل 
متيقنا بالنجــاح.. واهلل حليفك.. واحذر 

التحرش واالغواء.. في أمان اهلل.

ومضات

لعل الغد أجمل!

إجراء 19 عملية دقيقة إلزالة الرحم
واألورام الليفية باملنظار في »الفروانية«

حنان عبداملعبود ـ عبدالكرمي العبداهلل

أعلنت رئيســة قســم النســاء والوالدة 
مبستشفى الفروانية د.أمل خضر عن إجراء ١٩ 
عملية دقيقة إلزالة الرحم واألورام الليفية عن 
طريق املنظار مبشاركة استشاري اجلراحات 
النسائية الدقيقة في لبنان د.زكي سليمان.
وذكرت خضر فــي تصريح صحافي أن 
ذلك جاء على هامش ورشــة عمل استمرت 

ملدة 5 أيام، مشــيرة الى أن جميع العمليات 
تكللت بالنجاح وهلل احلمد.

وبينــت أن بعض احلاالت التي مت اجراء 
عمليات لها عن طريق املنظار كانت من ضمن 
قائمة العالج باخلارج، ومت إجراؤها بنجاح، 
مشــيدة ببرنامج األطباء الــزوار في وزارة 
الصحــة ملا له من أثر كبير في تقدمي أفضل 
اخلدمات للمرضى، وتدريب الكوادر الطبية 
على االطالع ومعرفة احدث مستجدات العالج.

مبشاركة استشاري جراحات نسائية دقيقة من لبنان

د.أمل خضر ود.زكي سليمان يتوسطان فريق النساء والوالدة مبستشفى الفروانية

السفارة اليابانية نظمت حملة لتنظيف شاطئ الشويخ

10 مليارات دوالر التبادل التجاري بني الكويت وسويسرا

د.عبــداهلل زيــدان بجهــود 
السفارة اليابانية في احملافظة 
على البيئة وتنظيف شاطئ 
الشويخ، الفتا إلى أن احلملة 
تهدف إلى تشجيع الناس على 

مفاهيم التطوع والنظافة.
وأضاف زيدان أن الهيئة 
العامــة للبيئــة حترص كل 
عام على التواجد واملشاركة 
لتوعيــة املجتمــع بضرورة 
احملافظة على البيئة البحرية 
ومساندة الفعاليات التي بدأت 
منذ أكثر مــن ٢٠ عاما، الفتا 
إلى أهمية هذه احلمالت التي 
أصبح اجلميع ينتظر موعدها 
سنويا، مؤكدا حرصهم على 
سالمة وأمن جميع املشاركني 

في هذه احلمالت.

إلى اهتمام شــريحة ليست 
بالقليلة من الشعب الكويتي 
باملنتجات السويسرية كاشفا 
عــن االهتمــام املتزايــد من 
الكويتيني بقطاع  املواطنني 
العقــار في سويســرا حيث 
ميتلك الكثيــر منهم العديد 
من العقارات لدينا وهم محل 
تقدير، الفتا إلى أن القســم 
القنصلي في السفارة يصدر 
حوالي ٧ آالف تأشيرة سنويا، 
مشــددا على أن هذا الرقم ال 
يعكــس الرقم الفعلي الذين 

يزورون سويسرا سنويا.
وذكر أن سويســرا متثل 
بيئة مالئمة لالســتثمارات 
األجنبيــة واملباشــرة ملــا 
تتمتــع بــه مــن اســتقرار 
وأمــن فضال عــن حزمة من 
القوانني احلانية واملشجعة 

لالستثمارات اخلارجية.

تناهــز ٢5٠ عامــا وحتكي 
بالتوثيــق احلقيقي وجود 
الكويــت حــدودا ووجودا 
منذ العام ١6١٣ من خالل ما 
شاهدناه من إثباتات واقعية، 
كذلك هنالك دالئل كثيرة تدل 
على نشاط الكويت البحري 
الكبير، وعالقات  التجاري 
الكويت مع الهند وبريطانيا 
وكل هذا موثق بشكل رائع 
ومتاح أمام اجلمهور، مشيرا 
إلــى أن املجلــس الوطنــي 
للثقافة والفنــون واآلداب 
يسعده احتضان مثل هذه 
الفعالية والنشاط وهو يأتي 
من ضمن اهتمامات وحرص 
املجلــس علــى ان يقــدم 
للجمهور دائما مادة ثقافية 
ومعرفية مهمة تفيدهم في 
التعرف على جوانب مضيئة 
وتاريخية رائعة من وطنهم.

الدخول بفترة )نوء الغفر( 
والــذي يعتبــر مــن اخطر 
األنواء في فترة الوسم، حيث 
يغيب مع دخول هذا النوء 
)النجم األحيمر( الذي يغيب 
يــوم ١١ نوفمبــر حتى يوم 
٢٠ ديسمبر أي بفترة مدتها 
٣٢ يومــا، وهذه الفترة هي 
الفترة التي تهب فيها الرياح 
النشطة والقوية التي متتد 
من شــمال اخلليج العربي 
إلى احمليط الهندي، ولذلك 
نحذر الدخول إلى البحر في 
هذه الفترة. كما أنه في يوم 
الســبت املوافق ١6 نوفمبر 
يكون قد مضى على دخول 
الوسم شــهر كامل ويتبقى 

على نهايته ٢١ يوما.

احلرارة وبشــكل ملحوظ 
في ســاعات الفجــر األولى 
في هذه األيام، ولكن تعود 
إلى االرتفاع خالل ساعات 
الظهر وسيستمر هذا الوضع 
في الطقس بالكويت لفترة 
تكون بحدود أسبوعني أو 
ثالثــة أســابيع علــى أكثر 
تقدير وفق معدلها السنوي 
والذي يكون في العادة بني 
٢٧ و٢٩ درجــة مئوية في 
النهــار وبني  ١٧ و١٩ درجة 
مئوية في الليل، فبعد هذه 
الفتــرة ستشــعر النــاس 
بالبرودة في اجلو فتلبس 
املالبس الشتوية اخلفيفة 

أو املالبس الربيعية.
وتابــع: مقبلــون علــى 

رعدية متفرقة ال تزيد كميتها 
على ٣ ملم في الســنتيمتر 
املربع قد تســتمر األحد ١٧ 
نوفمبر اجلاري مع استمرار 
هبوب الرياح في هذه الفترة 
يكون اجتاهها من شرقية إلى 
جنوبية شرقية والتي تعرف 
باسم رياح )الكوس( معتدلة 
السرعة قد تنشــط أحيانا 
ويكون معدل ســرعتها بني 

6  و١4 كم/ ساعة.
املــرزوق  واســتدرك 
بقوله: أما من حيث درجات 
احلــرارة، فنحــن النــزال 
بعيديــن عدة أيــام في هذا 
األسبوع عن دخول الفترة 
الشتوية الباردة، ولكن هناك 
احتماال بأن تنخفض درجة 

املتوســطة االرتفاع والتي 
ســتغطي منطقــة الكويت 
كلها ومنطقة شمال اخلليج 
العربــي وجنــوب العــراق 
معطية فرصة لسقوط أمطار 

قال اخلبير الفلكي عادل 
املــرزوق إن منطقــة شــبه 
اجلزيــرة العربيــة ال تزال 
متأثــرة بوجــود منخفض 
الهند املوسمي الذي يتمركز 
الهندي  حاليا فوق احمليط 
وبحر العرب وتبلغ قوة هذا 
املنخفض بــني ٩8٠ و١٠٠6 
مليبار، حيث تكون مرتفع 
جوي متمركز بجنوب شبه 
اجلزيرة العربية وتبلغ قوة 
هذا املرتفع اجلوي بني ١٠١٢ 

و١٠١6 مليبار.
وأضــاف: ونتيجة لهذا 
الوضع اجلوي في منطقتنا 
فإنه من احملتمل جدا انه مع 
بداية األســبوع الثاني من 
هذا الشهر أن تتشكل الغيوم 

اجلاليــة  بهــا  وتشــارك 
اليابانية فــي الكويت تهدف 
إلى احلفاظ على الشــواطئ 
الكويت  لالســتمتاع بأجواء 
وحماية الســالحف البحرية 
حتى تضع بيضها بسالم، الن 
تلوث البحر يؤثر بشكل كبير 
على احلياة البحرية، الفتا إلى 
أن هذه احلملة تعبير صادق 
وترجمة حقيقيــة بضرورة 
احملافظة على البيئة، لتفادي 
اآلثار املدمرة لتلوثها وفسادها 
الذي ســيكون لــه أثره على 
املجتمع وقد ميتد إلى األجيال 

القادمة.
من جانبــه، أشــاد نائب 
املدير العام للشــؤون الفنية 
فــي الهيئــة العامــة للبيئة 

وشدد على أهمية التبادل 
الثقافــي في دعــم العالقات 
الثنائية كجسر من جسور 
التواصل بني الشعوب لتوفير 
أرضية للفهم املشترك، مشيرا 

١٢٠ ملعاهــدة الصداقة بني 
الكويت واململكــة املتحدة 

التي وقعت عام ١8٩٩.
دافنبــورت  وتوجــه 
بالشــكر الى االمــني العام 
للمجلــس الوطني للثقافة 
كامــل  والفنــون واآلداب 
ود.حســن  العبداجلليــل 
اشكناني على هذه املجموعة 
الرائعة من الكتب والصور 
واملجالت التاريخية التي مت 

جتميعها بشكل انيق.
من جهتــه، قــال االمني 
العــام للمجلــس الوطنــي 
للثقافة والفنــون واآلداب 
ان  العبداجلليــل  كامــل 
معرض د.حســن اشكناني 
يحتــوي على كتب وصور 
ومجــالت  فوتوغرافيــة 
وطوابــع بريد تعتبر قيمة 
ورائعة تعود إلى فترة زمنية 

والنفيسة تأتي في إطار دعم 
التبادل التجاري والترويج 
للفن السويسري، مشيرا إلى 
املزاد الذي سيعقد في جنيڤ 

للساعات واملجوهرات.

كبير بالكويت، مشيرا الى ان 
هذه احلقبة كانت في القرن 
الـ ١8، مضيفا ان هناك كتبا 
للرحالة تشير الى الكويت في 
هذه احلقبة الزمنية القدمية.
دافنبــورت  واضــاف 
يحتــوي  املعــرض  ان 
علــى مجموعــة كبيرة من 
الصــور القيمــة واجلميلة 
والتــي حتكــي عــن تلــك 
احلقبة، مشيرا الى احتواء 
صــورة  علــى  املعــرض 
الشــيخ مبــارك عــام ١٩٠١ 
وهنــاك صورة لزيارة اول 
امرأة بريطانية الى جزيرة 
فيلكا فــي الثالثينيات من 
القرن املاضي وهو مؤشــر 
على اســتمرارية الصداقة 
والشــراكة بــني البلديــن، 
البلديــن  ان  الــى  مشــيرا 
يحتفالن هذا العام بالذكرى 

السياسية عقدت في يوليو 
من هذا العام.

اجلولــة  إن  وقــال 
الترويجيــة للمجوهــرات 
الثمينــة  الســـويســــرية 

والرحال االجنليزي ادوارد 
ايفــز عن لقائه واتفاقه مع 

حاكم القرين )الكويت(.
املعــرض  ويطــرح 
للجمهــور كتابــا للرحالة 
جيمــس بكنغهــام ووليام 
بلغريف وتقارير تعود لعام 
١٩٠٣ خاصــة بحاكم الهند 
ونائــب امللــك البريطانــي 
اللورد كيــرزون الذي زار 
الكويت كأكبر ممثل رسمي 
في تاريخ العالقات املشتركة 
وتقاريــر  البلديــن  بــني 
صحافية تناولت اجلوانب 
السياســية واالجتماعيــة 

والثقافية.
وفــي كلمة خالل افتتاح 
الســفير  اكــد  املعــرض، 
البريطانــي لــدى الكويــت 
مايكل دافنبورت ان الرحالة 
البريطانيني اهتموا بشــكل 

أسامة دياب 

شاركت اجلالية اليابانية 
لدى الكويت، وبعض الطلبة 
والكشــافة، إضافــة إلى عدد 
كبير من املتطوعني الكويتيني 
ومن اجلاليــات األخرى، في 
حملة لتنظيف شاطئ الشويخ 
وإنقــاذ مواقــع الســالحف 
البحرية صباح أمس، بحضور 
العام للشــؤون  نائب املدير 
الفنية في الهيئة العامة للبيئة 
د.عبــداهلل زيــدان وبعــض 

اجلهات املهتمة بالبيئة.
وفــي هــذا اإلطــار، قــال 
الســفير الياباني لدى البالد 
تاكاشــي اشــيكي إن حمالت 
تنظمهــا  التــي  التنظيــف 

أسامة دياب 

أكد السفير السويسري 
لــدى الكويــت د.بينديكــت 
غوبلــر ان حجــم التبــادل 
التجاري بني البلدين يبلغ ١٠ 
مليارات دوالر في داللة على 
عمق العالقــات االقتصادية 
إلــى  والتجاريــة، مشــيرا 
وجود العديد من الشركات 
السويسرية التي تعمل في 

السوق الكويتي.
العالقات  وعلى صعيــد 
السياســية لفت غوبلر في 
تصريــح للصحافيــني على 
الترويجي  العــرض  هامش 
الســفارة  أقامتــه  الــذي 
مبناســبة مــزادات جنيــڤ 
املقبلة للساعات واملجوهرات 
الثمينة إلى أن البلدين عقدا 
اجلولة األولى من املشاورات 

عبداهلل الراكان

بباقة نــادرة من الكتب 
والتقارير املتخصصة وثق 
معرض »الرحالة اإلجنليز 
في الكويت« للدكتور حسن 
أشكناني جانبا من تاريخ 
العالقــات املشــتركة بــني 

البلدين.
وعمد أشكناني من خالل 
املعــرض املقــام في مجمع 
األڤنيوز بدعم من املجلس 
الوطني للثقافــة والفنون 
واآلداب إلى تقدمي مجموعته 
اخلاصة بالرحالة اإلجنليز 
بغية تسليط الضوء على 
من قام منهم بزيارة البالد 

قدميا لتبادل الثقافات.
وحــوى املعــرض أقدم 
دليــل ـ يعــود لعــام ١٧58 
الطبيــب  ـ وحتــدث فيــه 

سفير اليابان: احلملة ترجمة حقيقية لضرورة احملافظة على البيئة وتفادي اآلثار املدمرة لتلوثها

السفارة السويسرية نظّمت عرضاً ترويجياً مبناسبة مزادات جنيڤ املقبلة للمجوهرات والساعات الثمينة

)ريليش كومار(  السفير السويسري د.بينديكت غوبلر متوسطا بعض احلضور 

السفير البريطاني مايكل دافنبورت وكامل العبداجلليل ود.حسن أشكناني
واحلضور في املعرض 

السفير الياباني ود.عبداهلل زيدان خالل احلملة

السفير البريطاني وكامل العبداجلليل خالل جولة باملعرض    )قاسم باشا( 

ق العالقات بني البلدين »الرحالة اإلجنليز في الكويت« يوثِّ
معرض مصوّر قدمه حسن أشكناني في »األڤنيوز« بدعم من املجلس الوطني للثقافة والفنون واآلداب

ملشاهدة الڤيديو

املرزوق: فرصة لسقوط أمطار متفرقة األسبوع املقبل

اخلبير الفلكي عادل املرزوق


